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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Проблема працездатності машин та механізмів може 

бути вирішена технологічним забезпеченням якості оброблюваних поверхонь. З 
удосконаленням конструкцій сучасних машин та збільшенням інтенсивності 
навантаження неперервно підвищуються вимоги до точності обробки деталей, але із 
підвищенням точності ускладнюється технологічний процес виготовлення деталей 
та збільшуються витрати. Таким чином, точність обробки деталей має суттєве 
економічне значення, яке обумовлює необхідність підвищення продуктивності праці 
при одночасному підвищенні точності обробки.  

Нормативні документи стосовно механічної обробки виробів представлені у 
вигляді загальних машинобудівних норм. На даний час застосовується значна 
кількість загальних машинобудівних нормативів призначення режимів різання, які 
базуються на лабораторних та промислових дослідженнях. З часом до цих 
нормативних документів вносилися зміни, в яких були відображені нові властивості 
оброблюваного та інструментального матеріалів, удосконалення парку 
технологічного обладнання та інструментів, підвищення вимог до точності 
оброблюваних поверхонь, а також розвиток математичної теорії надійності, 
статистичної обробки даних. Дані нормативи мають вигляд нормативних таблиць 
або карт обробки. 

Задача науково обґрунтованого нормування операцій механічної обробки може 
бути успішно вирішена аналітичним методом визначення режимів різання, основу 
якого складають узагальнені математичні моделі, які встановлюють зв’язок між 
всіма найбільш важливими параметрами процесу різання. Уявлення про дані 
стосовно якості поверхонь, що формуються під час обробки металів і безпосередньо 
під час експлуатації машин, є основою для розробки теоретичних положень 
нормативних документів щодо якості поверхонь деталей машин. 

Проведений аналіз показав, що існуючі нормативні документи не враховують 
теплові процеси при визначенні параметрів якості та точності обробки, тому 
потрібно зробити доповнення у ці нормативні документи стосовно температурних 
режимів, що викликає певні труднощі. Виникла потреба у розробці нової 
нормативної бази, в якої б враховувались температурні фактори стосовно 
призначення режимів різання, зокрема під час обробки отворів металевих виробів із 
вуглецевих конструкційних сталей інструментом із швидкорізальної сталі. Даний 
підхід може бути застосований і під час обробки виробів з інших матеріалів із 
врахуванням їхніх фізико-механічних властивостей.  

Актуальність вивчення теплофізичних процесів механічної обробки 
обумовлена тим, що теплота, яка виділилась під час роботи різання, у значній мірі 
визначає навантаження на різальний інструмент, його стійкість, а також якість і 
точність розмірів оброблюваних поверхонь. Для цілеспрямованого та успішного 
застосування процесу різання й раціонального використання різального 
інструменту, необхідно знати закони виникнення та розподілу теплоти на різних 
ділянках деталі, інструменту, стружки; температуру на контактних поверхнях 
інструменту; температурне поле в зоні деформації й ріжучого клину. Тому 
дослідження робочих процесів у зоні різання при обробці отворів і розробка на цій 
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основі практичних рекомендацій підвищення точності обробки отворів за рахунок 
зменшення похибки його поперечного профілю є важливою науково – практичною 
задачею в галузі обробки різанням. 

Дисертація присвячена вирішенню науково-прикладної проблеми, яка полягає в 
удосконаленні методики розробки нормативного забезпечення технологічних 
процесів обробки отворів комбінованим інструментом, з урахуванням теплових 
деформації деталі та інструменту в зоні різання. Її вирішення дозволить забезпечити 
показники  якості механічної обробки, спрогнозувати надійність технологічних 
процесів.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота виконана в 2013-2015 рр. в межах наукових досліджень Української 
інженерно-педагогічної академії за темою «Розробка комплексу нормативного 
забезпечення управління якістю механічної обробки в машинобудуванні при 
обмеженому обсязі інформації» (ДР 0109U008745). 

Метою роботи є підвищення ефективності лезової обробки отворів шляхом 
розробки нових наукових підходів стосовно нормативного забезпечення на основі 
моделювання температурних явищ в зоні різання. 

Для досягнення мети досліджень були встановлені та вирішені наступні задачі: 
1. Провести аналіз сучасного стану питання розробки нормативного 

забезпечення процесів лезової обробки отворів комбінованим інструментом. 
2. Удосконалити математичну модель формування теплового балансу осьового 

інструменту за критеріями максимальної працездатності. 
3. Розробити математичну модель теплових деформацій конструкційних 

матеріалів за критеріями мінімальної похибки обробки. 
4. Встановити функціональні залежності величин радіальних деформацій 

інструменту та деталі та розробити комплексну модель управління якістю лезової 
обробки через контроль температури зони різання. 

5. Удосконалити нормативні документи щодо призначення режимів обробки 
отворів на основі балансу теплових деформацій оброблюваного та 
інструментального матеріалів. 

Об’єктом дослідження є процес забезпечення якості лезової обробки отворів. 
Предметом дослідження є нормативна база призначення режимів лезової 

обробки отворів комбінованим осьовим інструментом. 
Методи досліджень у роботі базуються на системному підході вивчення й 

опису об’єкту досліджень, досягнення  поставленої мети забезпечено раціональним 
поєднанням теоретичних та експериментальних методів дослідження.  Теоретичні 
методи базуються на сучасній теорії різання, теплофізики, методах чисельного 
моделювання та положеннях стандартизації щодо викладу та формування 
нормативних документів. Експериментальні дослідження виконувались із 
використанням теорії статистичної обробки даних,  сучасної вимірювальної 
апаратури та розробленого дослідно-промислового обладнання. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що розроблені нові 
теоретичні основи удосконалення нормативного забезпечення призначення режимів 
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різання при чистовій обробці осьовим інструментом шляхом усунення негативного 
впливу температурних деформацій інструменту та деталі в зоні різання: 

1. Удосконалено математичну модель розповсюдження тепла у 
комбінованому осьовому інструменті, що дозволило визначити закон 
розповсюдження теплових потоків в залежності від геометрії різального 
інструменту. 

2. Вперше отримано модель теплових деформацій деталі в зоні різання, яка 
дозволила встановити вплив вторинних теплових потоків на точність геометричних 
розмірів отворів. 

3. Вперше отримано математичну модель відхилення радіального профілю 
отвору з урахуванням нелінійності теплової деформації інструменту та деталі, яка 
дозволяє забезпечити надійність перебігу технологічних процесів обробки отворів 
комбінованим осьовим інструментом.  

4. Отримала подальший розвиток методика аналітичного призначення 
режимів різання при обробці отворів на основі балансу теплових деформацій 
оброблюваного та інструментального матеріалів, що дозволило забезпечити 
показники якості обробки отворів 

Практична цінність отриманих результатів роботи полягає в тому, що 
розроблена методика розрахунку режимів лезової обробки отворів, яка забезпечує 
задану якість та підвищену надійність технологічних процесів; запропоновані  
принципіальні конструкторські й технологічні  рішення стосовно створення 
надійних систем управління якістю  механічної обробки; розроблено програмне 
забезпечення для проведення технологічної підготовки виробництва та визначення 
режимів різання. 

Отримано патент на корисну модель на контрольний комплекс, який 
складається із пірометра повного випромінювання, адаптера й персонального 
комп’ютера, який дозволяє підвищити ефективність обробки за рахунок 
встановлення раціонального режиму обробки. 

За результатами проведених досліджень розроблено й передано на виробництво 
нормативне забезпечення у вигляді стандарту організації «Обробляння отворів 
виробів з вуглецевої конструкційної сталі. Настанова щодо визначення режимів», 
що використовується у виробничій діяльності ТОВ «Схід ЛіЗ», м. Харків при 
виготовленні машинобудівних деталей. 

Результати дисертаційної роботи впровадженні в навчальний процес кафедри 
інформаційних комп’ютерних та поліграфічних технологій УІПА, м. Харків при 
підготовці спеціалістів за напрямом «Видавничо-поліграфічна справа», зокрема в 
навчальних курсах поліграфічне обладнання та оцінка й контроль якості 
поліграфічної продукції, а також при підготовці дипломних робіт бакалаврів, 
спеціалістів і магістрів. 

Особистий внесок здобувача. Основні наукові результати теоретичних та 
експериментальних досліджень, які подано у дисертації отримано автором особисто. 
Постановка задачі та обговорення наукових результатів виконані спільно з науковим 
консультантом і частково із співавторами публікацій. У друкованих працях, 
опублікованих у співавторстві, автору належить: зіставлення теплового балансу в 
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зоні різання, оптимальної температури оброблюваності й налаштування пірометра 
для адекватного зображення інформації [1, 7]; дослідження особливостей розвитку 
теплових процесів при чистовій обробці отворів комбінованим інструментом на 
основі чисельних моделей методу кінцевих елементів [2]; розробка алгоритму та 
чисельної математичної теплової моделі розповсюдження температурних полів в 
поперечному перерізі осесиметричної деталі в процесі обробки отвору 
комбінованим осьовим інструментом з урахуванням особливостей тепловиділення 
при врізанні, одночасній роботі двох ступенів і виході осьового інструменту [3]; 
аналіз сучасних методів математичного моделювання теплофізичних процесів, що 
виникають при обробці отворів осьовим інструментом [4, 6]; проведення 
комплексного дослідження робочих процесів в зоні різання при чистовій обробці 
отворів осьовим інструментом з метою створення нових способів обробки, які 
дозволяють забезпечити точність профілю отвору [5]. 

Апробація роботи. Основні результати дисертаційної роботи представлені та 
обговорені на конференціях та семінарах: XIV міжнародному науково-практичному 
семінарі «Практика и перспективы развития партнерства в сфере высшей школы» 
(Донецк, 2013 р.); IX міжнародній конференції «Strategy of Quality in Industry and 
Education» (Varna, Bulgaria, 2013 у.), XLVIII науково-практичній конференції 
Української інженерно-педагогічної академії (Харків, 2015 р.).  

Публікації. За результатами досліджень, які викладено в дисертації 
опубліковано 6 наукових праць, які входять до переліку фахових видань України, з 
них 2 статті, які входять до наукометричної бази даних і 1 стаття – одноосібно, 
отримано 1 патент на корисну модель. 

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 4-х розділів, 
висновків, списку використаних джерел, 4-х додатків. Загальний обсяг дисертації 
становить 181 сторінку, з них – 119 сторінок основного тексту. Робота містить 40 
рисунків та 32 таблиці, список використаних джерел налічує 131 бібліографічне 
найменування. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано  актуальність теми дисертаційної роботи, визначено 
наукову новизну, практичну цінність отриманих результатів дослідження, рівень 
реалізації та впровадження наукових розробок стосовно нормативного забезпечення 
призначення режимів різання під час обробки отворів комбінованим осьовим 
інструментом. 

У першому розділі  «Аналіз нормативного забезпечення під час обробки 
отворів осьовим інструментом» визначено нормативні документи призначення 
режимів різання під час обробки отворів та встановлено шляхи створення 
нормативного забезпечення призначення режимів різання під час обробки отворів 
комбінованим осьовим інструментом, проведено аналіз сучасних методів 
дослідження теплових процесів. 

Одним із основних завдань нормативного забезпечення лезової обробки є 
забезпечення необхідної точності та якості оброблюваних поверхонь. Для 
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підвищення точності та якості обробки поверхонь необхідно обґрунтувати вибір та 
призначення раціональних режимів різання для конкретного технологічного 
процесу. Такий вибір базується на технічно та економічно обґрунтованих 
нормативах режимів різання. 

Нормативні документи стосовно визначення режимів різання поділяють на дві 
групи: нормативи, які базуються на лабораторних та промислових дослідженнях; 
нормативи, які базуються на обробці великої кількості промислових даних, 
отриманих в реальних промислових умовах. Задача науково обґрунтованого 
створення нормативного забезпечення призначення режимів різання може бути 
успішно вирішена одним із наступних методів: табличним, аналітичним, 
графоаналітичним, машинним з використанням комп’ютерів та спеціальних програм 
розрахунку або за номограмами.   

 Встановлено, що вибір режимів різання можна вважати раціональним, якщо 
значення параметрів процесу обробки дозволяють отримати високі техніко-
економічні показники. Параметри режиму різання взаємопов’язані, тому не можна 
змінювати значення одного з них, не змінюючи відповідно всі інші. Під час вибору 
та призначенні режимів різання необхідно проводити відповідне узгодження 
значень усіх параметрів з можливостями їх реалізації на технологічному обладнанні. 
Слід зазначити, що рішення поставленої задачі майже завжди багатоваріантне, тобто 
декілька варіантів поєднань параметрів режимів різання задовольняють поставленим 
вимогам. Під час обробки отворів комбінованим осьовим інструментом, який 
містить в собі різні комбінації операцій обробляння: свердлування, зенкерування, 
розвертування тощо, і який працює за принципом одночасної роботи всіх ступенів, 
режими різання (швидкість різання, подача) доцільно призначати по тому виду 
обробки, у якого рекомендоване значення режимного параметру має мінімальну 
величину. При обробці на станках з ЧПУ при послідовній роботі всіх ступенів 
режими призначаються окремо для кожного ступеня інструмента  

Аналіз показав, що  існуючі нормативні документи визначення режимів різання 
не враховують всіх критеріїв точності та якості обробки виробів, зокрема не 
враховуються температурні деформації, які значною мірою впливають на якісні 
характеристики оброблюваних поверхонь. Таким чином, виникла актуальна 
проблема розробки нормативного документу забезпечення якості лезової обробки із 
врахуванням теплових процесів. Було встановлено, що на основі теоретичного та 
експериментального дослідження процесу теплоутворення можна виявити закони 
зміни температури різання, а також температури різального інструменту та 
оброблюваної деталі в залежності від різноманітних факторів. В результаті 
дослідження виявлено, що формування теплового балансу під час обробки отворів 
осьовим інструментом базується на загальних принципах тепловиділення та 
теплорозподілення в зоні різання під час механічної обробки лезовим інструментом. 
Але, проведення точного теоретичного розрахунку теплових характеристик процесу 
механічної обробки, як ортогонального різання, так і обробки отворів осьовим 
інструментом, є доволі проблематичним, оскільки потребує використання складного 
математичного апарату для встановлення зв’язку між всіма найбільш важливими 
параметрами процесу різання в контексті теплоутворення. 
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У другому розділі  «Взаємодія осьового інструменту та деталі»  розроблено 
та обґрунтовано математичну модель теплового балансу в зоні різання під час 
обробки отворів комбінованим осьовим інструментом, визначено температуру 
обробки конструкційних матеріалів, визначено режими обробки отворів на основі 
теплових полів. Дослідження проведені в три етапи. 

На першому етапі (рис.1) на основі відомих незалежних параметрів інструменту 
та деталі визначалися функціональні зв’язки для об’єктивних первинних факторів, 
які впливають на характер протікання процесів у зоні різання під час обробки 
отворів.  

На другому етапі досліджувалися особливості розвитку та функціональні 
залежності для деформації в зоні різання під час обробки отворів.  

На третьому етапі на основі одержаних функціональних залежностей було 
запропоновано нові наукові підходи стосовно встановлення режимів обробки 
отворів комбінованим осьовим інструментом. Отримані теоретичні положення були 
покладені в основу розробки типового стандарту організації «Обробляння отворів 
виробів з вуглецевої конструкційної сталі. Настанова щодо визначення режимів», 
впровадженому на ТОВ «Схід ЛіЗ», м. Харків при виготовленні машинобудівних 
деталей. 

В результаті досліджень виявлено, що формування теплового балансу 
термодинамічної системи інструмент–стружка–деталь–навколишнє середовище під 
час обробки отворів являє собою складний механізм взаємодії теплофізичних, 
фізико-механічних процесів, пов’язаних з надходженням, розподіленням та 
відводом тепла. Особливістю теплофізичних досліджень комбінованого осьового 
інструменту є взаємний вплив теплових джерел на різних ступенях. Зазвичай в 
комбінованому інструменті наступні ступені забезпечують більш якісну обробку 
поверхні. Тому найбільший інтерес становить дослідження впливу теплового 
джерела від попередніх ступенів на температурний стан на наступних ступенях 
осьового інструменту. При формуванні теплового балансу під час обробки отворів 
враховувалось тепловиділення в умовній площині зсуву, від тертя по передній та 
задній поверхні різального інструменту та тертя по стрічці, що калібрує, первинний 
розподіл теплоти між інструментом і деталлю, а також теплообмін із навколишнім 
середовищем. При визначенні первинних теплових потоків по передній і задній 
поверхні враховувалась геометрія інструменту та умови його роботи, а також 
тепловиділення по стрічці, що калібрує.  

Загальне тепловиділення Q під час обробки отворів визначалось за формулою: 
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Рисунок 1  – Структурно-логічна схема проведення досліджень 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
де пQ  – тепловиділення від зовнішнього тертя оброблюваного матеріалу по 
передній поверхні різця; зQ  – тепловиділення від зовнішнього тертя оброблюваного 
матеріалу по задній поверхні різця; pQ  – тепловиділення внаслідок пластичної 
деформації в зоні зсуву по умовній площині зсуву; лQ  – тепловиділення від тертя в 
зоні контакту по стрічці, що калібрує, і поверхні деталі; Ф  – кут зсуву; p – 
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Рисунок 2 – Схема формування теплового балансу інструменту, деталі, 
стружки під час обробки отворів комбінованим інструментом 

дотичні напруження, Па; V  – швидкість різання, м/хв; zS  –   подача на зуб, мм/об; t    
–   глибина різання, мм;    –   передній кут, град; зl  – величина контактної ділянки 
задньої поверхні інструменту;   –   радіус заокруглення основної ріжучої кромки, 
мкм, лh  – ширина зони контакту по стрічці, що калібрує, мм; lл – довжина зони 
контакту по стрічці, що калібрує, мм. 

Оскільки теплові потоки визначають температурний стан в зоні різання, 
першочерговою задачею теплофізики різання є визначення складових параметрів 
рівняння (1), які б задовольняли умовам теплообміну в будь-який момент часу 
(рис. 2). 

Для розробки математичної моделі теплового балансу в зоні різання під час 
обробки отворів комбінованим осьовим інструментом досліджувався вплив різних 
факторів на розрахункове значення температури.  

За результатами проведених розрахунків з використанням інтегральних 
переходів першого й третього типу на підставі методу конструювання була 
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Рисунок 3 – Розрахункові  схеми теплового навантаження втулки (а, 
б) і прямокутної області (в) 
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отримана модель формування теплового балансу комбінованого осьового 
інструменту у вигляді: 
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де q  – об’ємна  щільність тепловиділення внутрішніх джерел, Вт/м3; ω – коефіцієнт 
температуропровідності, м2/с; V – швидкість різання, м/хв; D – найбільший діаметр 
інструменту, мм; d – найменший діаметр інструменту, мм; l – глибина отвору, мм. 

Було встановлено, що за тепловим джерелом, що рухається, температура 
практично постійна, а перед ним температура зменшується за експоненціальним 
законом тим більше, чим більша швидкість. 

Унаслідок того, що теплові процеси під час різання практично стабілізуються 
за час менше секунди, основна увага приділялась прирощенню температури при 
сталому температурному режимі.  

При визначенні температурного стану деталі були враховані припущення, які 
застосовувались під час теплофізичних досліджень механічної обробки отворів: 
заміна комбінованих теплових джерел кільцевими простої форми і постійної 
інтенсивності; заміна осесиметричною задачі плоскою. Дослідження проводились на 
основі деталі типу втулка (рис. 3), внутрішньою поверхнею якої рухається кільцеве 
теплове джерело інтенсивністю q. У першу чергу розглядалась плоска задача із 
застосуванням методу джерел і послідовним переходом від точкового нерухомого 
джерела до лінійного рухомого джерела, яке  діє на границі прямокутної області 
(рис. 3, в).  

Рішення задачі було здійснено в чотири етапи, в результаті була отримана 
математична модель формування теплового балансу конструкційних матеріалів у 
вигляді: 
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де ρ  – густина речовини, кг/м3; с – питома теплоємність, Дж/кг∙град;   – коефіцієнт 
теплопровідності, Вт/м∙град; ω – коефіцієнт температуропровідності, м2/с; q – 
об'ємна щільність тепловиділення внутрішніх джерел, Вт/м3; V – швидкість різання, 
м/хв; d – діаметр меншого ступеня комбінованого інструменту, мм; D – діаметр 
більшого ступеня комбінованого інструменту, мм. 

Було встановлено, що під час обробки отворів найбільше впливає на характер 
розподілення температур геометрія області розподілення температур, а рух 
інструменту є процесом послідовного прикладення кільцевого теплового джерела. 
Обертальний рух здійснюється за слідом, прогрітим попереднім тепловим джерелом 
із швидкістю різання V.  Поступальний рух здійснюється холодною непрогрітою 
поверхнею отвору зі швидкістю подачі Vn. Швидкість різання V  в Sd /  разів 
більша швидкості подачі nV . Для діапазонів подач при розвертуванні 

),( 280 S мм/об при )( 5020d мм це співвідношення дорівнює (32 – 195). Тому 
заміна z комбінованих теплових джерел кільцевим при чистовій обробці отворів 
цілком обґрунтована.  

На базі отриманих результатів побудована діаграма зміни робочих температур 
деталі в зоні різання під час обробки отворів для всіх умов теплового навантаження 
та параметрів різання, що мала характерний «сідлоподібний» вигляд з постійною 
температурою посередині отвору і значним зростанням температури на початку 
отвору (рис. 4). Подібне зростання температури пояснюється крайовим ефектом в 
цих зонах. Підвищення температури при цьому викликає накладення на основну 

теплову хвилю від 
діючого теплового 
джерела вторинних 
теплових хвиль, 
відбитих від передньої 
та задньої стінки втулки. 
Посередині отвору 
вплив відбитої хвилі 
менш істотний, 
зважаючи на її 
розсіювання.  
Аналітичні дослідження  
температурного стану 
дозволили встановити 
нелінійний характер 
зміни температури в зоні 
різання по глибині 
отвору.  Рисунок 4 – Характерна зміна температури деталі в 

зоні різання по глибині отвору 
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Для дослідження кількісних характеристик температурного стану деталі 
використовувались чисельні методи. В результаті проведених аналітичних 
досліджень було встановлено, що зі зниженням пластичності та міцності 
оброблюваність матеріалів збільшується. Враховуючи, що міцність матеріалу 
монотонно зменшується зі збільшенням температури, а характеристики 
пластичності мають екстремальний характер з мінімумами при певній температурі, 
було зроблено припущення, що ця температура повинна відповідати температурі 
максимальної оброблюваності матеріалу.  

 Проведено аналіз зміни фізико-механічних характеристик оброблюваних 
матеріалів у залежності від температури, що дозволило вивчити можливості їх 
застосування для визначення температури максимальної оброблюваності матеріалів. 
Залежності характеристик пластичності від температури наведені на рис. 5. На 
підставі проведеного порівняльного аналізу гіпотеза про можливість застосування 
температур екстремальних значень фізико-механічних характеристик оброблюваних 
матеріалів для визначення температури їх максимальної оброблюваності була 
підтверджена. В результаті досліджень впливу температури на властивості 
матеріалів, було встановлено, що температура, при якій фізико-механічні 
характеристики мають екстремальні значення, з достатньою точністю відповідає 
температурі максимальної оброблюваності матеріалу. 

Відомо, що в процесі металообробки теплові потоки не є стаціонарними: 
стружка, через яку відбувається значний тепловий перенос, постійно сколюється та 
деформується. Геометрія контактуючих поверхонь змінюється при врізуванні 
інструменту, змінюючи тим самим умови теплопередачі. Теплоємність і 
теплопровідність як самого інструменту, так і оброблюваної деталі нелінійно 
залежать від температури. Таким чином, лінійна задача теплопередачі при 
накладенні складних граничних умов набуває значної нелінійності. Для 

δ, % 
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Рисунок 5 – Залежність характеристик  пластичності від температури Сталі 45 
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Рисунок 6 – Розповсюдження теплового поля по ріжучій кромці і 
передній поверхні свердла 

підтвердження теоретичних викладень було проведено імітаційне моделювання, 
результати якого наведені на рис. 6.  

Визначено,   що максимальна температура на ріжучій кромці свердла складає 
192° С, що є допустимим для інструментальної Сталі Р6М5. 

 Відомо, що розподіл температур в поперечному перерізі деталі визначає 
глибину прогрівання поверхні отвору, яка значною мірою залежить від коефіцієнта 
температуропровідності та товщини стінок деталі. Глибина зони інтенсивного 
прогрівання матеріалу деталі при постійній товщині стінок і властивостях матеріалу 
деталі залишається постійною по всій глибині обробки отвору. Подальший аналіз 
температурних деформацій деталі показав, що основні температурні деформації 
деталі визначає нагрітий шар матеріалу, температура якого обмежується 

max5,0 QQ  , де maxQ – максимальна температура в зоні різання для цього 
положення теплового джерела.  

Встановлено, що при визначенні температури від дії двох одночасно діючих 
теплових джерел справедливий принцип суперпозиції. Тому температурний стан в 
поперечному перерізі отвору в довільний момент часу визначається рівністю 
температури інструменту та деталі, тобто дQuQ . Співставивши праві частини 
рівнянь (2) і (3) і виділивши з рівності швидкість, отримаємо вираз для визначення 
швидкості різання під час механічної обробки отворів осьовим інструментом у 
вигляді: 

  lcdD
d,V




ρ

λ10565 5
,      (4) 

де V – швидкість різання, м/с;   – густина речовини, кг/м3; с – питома теплоємність, 
Дж/кг∙град;   – коефіцієнт теплопровідності, Вт/м∙град; d – діаметр меншого 
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Рисунок 7 – Залежність величини пластичної деформації від 
температури для сплаву Р6М5 

 
Рисунок 8 – Залежність величини пластичної деформації від  
температури для Сталі 45 

ступеня комбінованого інструменту, мм; D – діаметр більшого ступеня 
комбінованого інструменту, мм. 

З метою оцінювання адекватності отриманих моделей були проведені 
експериментальні дослідження обробки отворів циліндричної втулки комбінованим 
інструментом розвертка – зенкер. Як відомо, величина пластичної деформації 
характеризує опір матеріалу розвитку в’язкої тріщини. З цієї причини її називають 
в’язкістю руйнування. Чим вона більша, тим вище матеріал піддається руйнуванню. 
Це дозволяє визначити безпечний розмір тріщини при відомому робочому 
напруженні або, навпаки, безпечне напруження при відомому розмірі дефекту. 
Результати дослідження наведені у вигляді графіків на рис. 7–8.   

За графіками максимально допустима температура різального інструменту 
складає 900 °С. Температура максимальної оброблюваності Сталі 45 – 750 °С. У 
даному випадку лімітною буде температура оброблюваності сталі.  
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Рисунок 9 – Контрольно-вимірювальний комплекс 

На основі отриманої аналітичної моделі визначено швидкість різання, 
встановлено, що область інтенсивного нагріву деталі в зоні різання обмежена й 
складає (3 –10) мм по глибині отвору й (2 – 7) мм по товщині деталі.  

У третьому розділі  «Визначення режимів різання під час обробки отворів 
осьовим інструментом» на базі отриманих результатів запропоновано метод 
дослідження впливу температури на точність діаметральних розмірів 
оброблюваного отвору. 

У результаті експериментальних випробувань, що полягали в обробці масових 
деталей за типовими технологічними процесами й запропонованими нормативами в 
нормальних умовах експлуатації, були побудовані регресійні залежності показників 
якості, проведено їх ранжирування, визначені вагові коефіцієнти і коефіцієнти, 
необхідні для прогнозування якості виготовлення машинобудівної продукції. Для 
оцінювання показників точності обробки отворів були проведені експериментальні 
дослідження під час розсвердлювання, зенкерування та розвертування отворів. 
Зокрема, у конічній втулці оброблявся отвір діаметром 16d мм довжиною 

50l мм. Обробка здійснювалася на токарно-револьверному верстаті моделі 1341. 
Використовувався різальний інструмент зі швидкорізальної Сталі Р6М5. Основним 
параметром, який вимірювався під час експерименту, була температура різання. 

Для проведення досліджень була спроектована експериментальна установка 
(патент на корисну модель 103281), що представлена на рис. 9. Контрольний 
комплекс, що складається з пірометра повного випромінювання, адаптера й 

персонального комп’ютера, 
дозволяє переводити 
радіаційну температуру в 
реальну температуру. У 
процесі обробки за  
допомогою контрольно-
вимірювального комплексу 
вимірювалася температура в 
зоні різання. За розрахункове 
приймалося середнє значення 
температури при теплообміні, 
що встановився для усіх 
дослідів цієї серії. Найбільшу 
температуру (до 370 С ) 
зареєстровано при свердлінні. 
Максимальна температура при 
розвертуванні не 
перевищувала 80° С, при 
зенкеруванні – 200° С. 

На рис. 10 наведена схема 
розміщення пірометра. 
Відстань пірометра до 
центральної осі інструменту l 
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Рисунок 10 – Схема розміщення пірометра 
 

визначається співвідношенням 
6dl  , де d – діаметр 

інструменту, мм. 
Експериментальні дослідження 
проводились на ТОВ «Схід 
ЛіЗ». Об’єктами дослідження 
були фланець колінчатого вала, 
виготовлений зі Сталі 20Х 
ГОСТ 4543-71, конічна втулка, 
виготовлена зі Сталі 45 ГОСТ 
1050-88. Усі деталі мали отвори 

різної точності. Режими обробки встановлювалися за типовими нормативами та за 
розробленим новим стандартом підприємства «Обробляння отворів виробів з 
вуглецевої конструкційної сталі. Настанова щодо визначення режимів». Лезова 
обробка внутрішніх поверхонь фланця та кришки під час чорнової та чистової 
обробки проводилась на восьмишпиндельному напівавтоматі мод. 1К282. Обробка 
здійснювалась осьовими інструментами із Сталі Р6М5. При свердлінні були 
встановлені режими обробки: швидкість різання V =25,4 м/хв, подача S=0,245 
мм/об, глибина різання змінювалась в залежності від розмірів оброблюваних 
отворів.  

Проведено аналіз впливу температури зони різання на точність діаметральних 
розмірів. Аналіз складових  похибки обробки отвору показав, що за малих 
швидкостях різання, характерних для чистових операцій обробки отвору, сумарна 
похибка діаметра в довільному перерізі отвору залежить від величини 
температурних деформацій деталі δ1 й інструменту δ2, пружних контактних 
деформацій деталі δ3 й інструменту δ4 по задній поверхні інструменту (рис. 11). У 
результаті досліджень було встановлено, що параметри δ3 і δ4 практично постійні по 
всій довжині отвору, а δ1 і δ2 мають складну нелінійну залежність від х. Пружні 
зміщення контактних поверхонь інструменту δ4 і деталі δ3 сприяють усадці отвору, 
температурні деформації інструменту δ2 сприяють розбиттю отвору, а температурні 
деформації деталі δ1 в залежності від товщини стінок можуть викликати як розбиття 
отвору, так і його усадку. Встановлено також, що овальність профілю на початку 
отвору визначається не- лінійністю температурних деформацій інструменту та 
деталі. Бочкоподібна форма в кінці отвору визначається тільки температурними 
деформаціями деталі.  

Фактичний діаметр отвору )(xdфакт  визначається як  

432010  kkdномфактd ,   (5) 

де 0k  – коефіцієнт, який враховує зниження температурних деформацій при 
охолодженні МОТС. 

Для побудови моделі залежності точності обробки від температури була 
використана регресійна модель на основі плану ПФЕ 2n. 

43214332

41314321

δδδδ0150δδ010δδ0050
δδ0150δ150δ1450371δδδδ

,,,
,,,,),,,(Q




. (6) 
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Похибка діаметра отвору від  
величини температурних  
деформацій деталі δ1 

Похибка діаметра отвору від  
величини температурних 
 деформацій інструмента δ2 

           
Похибка пружних контактних  
деформацій деталі δ3 

 Похибка пружних контактних         
деформацій інструмента δ4  
 

Рисунок  11 – Складові похибки обробки отвору 

Перевірка однорідності дисперсії при однаковому числі повторних дослідів в 
усіх точках плану проводилася за критерієм Кохрена. Табличне значення критерію 
Кохрена при 5 % рівні значущості склало 0,391. Розрахункове – 0,181. Гіпотеза про 
однорідність дисперсій приймається, оскільки табличні значення G перевищують 
розрахункові. 

Перевірка значущості коефіцієнтів рівнянь регресії проводилася за допомогою 
критерію Стьюдента. 

Результати обробки експериментальних даних дозволили побудувати модель 
впливу операцій технологічного процесу на вихідну якість у вигляді: 

V
dStSVd и

0598,0
003,0078,00556,0),,(

2,0 


.
                    (7) 

На рис. 12–13 надані графіки, отримані за теоретичними розрахунками і 
експериментальними даними при свердлінні. Перевірка однорідності дисперсії при 
однаковому числі повторних дослідів у всіх точках плану виконувалась за критерієм 
Кохрена, де 2

maxis = 0,028 на початку отвору, 2
maxis = 0,038 в середині й 2

maxis = 0,043  в 
кінці отвору,  84050 ;;,G = 0,391 – табличне значення критерію Кохрена при  
5 % рівні значущості. Для свердління отвору 2220. 0.1260.128G . Гіпотеза про 
однорідність дисперсій приймається, оскільки табличні значення G перевищують 
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розрахункові. Відхилення експериментальних даних від теоретичних не перевищує 
5 %, що вказує на високий степінь адекватності отриманих моделей. Запропонована 
методика дозволила підвищити точність обробки отворів на 20–25 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У виробничих умовах були проведені експериментальні дослідження 
відповідно до викладеної методики. Основною метою експерименту була перевірка 
адекватності результатів чисельного та аналітичного моделювання форми та 
розмірів подовжнього профілю отвору.  

Результати експериментальних досліджень, наведені на рис. 14–15, підтвердили 
адекватність розробленої математичної моделі теплофізичних процесів під час 
обробки отворів, оскільки більшість значень, отриманих чисельним і аналітичним 
способами, виявилися в межах довірчих інтервалів для цих точок. Таким чином, 
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Рисунок 12 – Оцінювання адекватності моделі залежності точності 
обробки δ від подачі s під час свердління: Сталь 45, d = 16 мм, 
 l = 25 мм, V = 26,28 м/хв. 
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Рисунок 13 – Оцінювання адекватності моделі залежності точності 
обробки δ від швидкості різання V під час свердління: d = 16 мм, 
 l = 25 мм, s = 0,08 м/хв. 
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Рисунок 14 – Зміна точності отвору d=16мм, l=50 мм, обробленого 
розверткою (V=26,28 м/хв., S= 0,8 мм/об): 
Ряд 1 – призначення режимів за розробленою методикою; 
Ряд 2 – призначення режимів, розрахованих аналітичним методом; 
Ряд 3 – призначення режимів з використанням номограм 
 

розроблені моделі дозволяють з достатньою точністю оцінювати й попередньо 
прогнозувати відхилення реального профілю отвору від номінального. 

 
Рисунок 15 – Зміна точності отвору d=15,6 мм, l=50 мм, обробленого  
чотиризубим зенкером (V=23,28 м/хв., S= 0,4 мм/об): 
Ряд 1 – призначення режимів за розробленою методикою 
Ряд 2 – призначення режимів, розрахованих аналітичним методом 
Ряд 3 – призначення режимів з використанням номограм 
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Залежності розбиття отвору в деталі із Сталі 45 від параметрів режимів різання 
під час свердління, зенкерування та розвертування з обмеженим охолодженням 
мають вигляд відповідно: 

tVtSVdс 31283,02588,0),,(  .                               (8) 
tSVtSVd з 3,615,06106,04736,1),,(  .                     (9) 

SVtSVd р 1687,03827,04097,0),,(  .                       (10) 

Аналогічні залежності, отримані при охолодженні 5 % розчином емульсола, 
мають вигляд:  

tVtSVdс 85,21032,02213,0),,(  .                              (11) 

tSVtSVd з 51,5132,04284,01276,1),,(  .                     (12) 
SVtSVd р 1492,0261,0425,0),,(  .                       (13) 

Аналіз залежностей (8–13) показав, що найбільше впливає на розбиття отвору 
швидкість різання. Збільшення швидкості різання в межах дослідженого інтервалу 
швидкостей призводить до збільшення розбиття отвору (до 3,5 мкм) за рахунок 
збільшення інтенсивності теплових потоків і збільшення температурних деформацій 
інструменту та деталі. Збільшення глибини різання та подачі також сприяє 
збільшенню розбиттю отвору, проте їх вплив менш істотний (0,2 мкм при 
збільшенні подачі та 0,6 мкм при збільшенні глибини різання). Аналіз механізму 
відхилення профілю отвору показав, що його усунення нерозривно пов’язане з 
контролем і регулюванням температурних деформацій інструменту й деталі в зоні 
різання, а отже, з контролем температурного стану в зоні різання. Усі запропоновані 
способи та засновані на них методи підвищення якості подовжнього профілю отвору 
й вимірювання температури зони різання впроваджені у виробництво й 
запатентовані. 

У четвертому розділі «Розробка нормативного документу призначення 
режимів різання під час обробки отворів» на основі теоретичних та 
експериментальних досліджень запропоновані методологічні рекомендації щодо 
визначення режимів різання під час обробки отворів виробів з вуглецевої 
конструкційної сталі комбінованим інструментом із швидкорізальної сталі методами 
свердління, зенкерування, розвертування. Цей стандарт був апробований та 
впроваджений на ТОВ «Схід ЛіЗ», м. Харків. Надані рекомендації дозволяють 
призначати режими різання під час обробки  виробів, виготовлених з інших 
конструкційних матеріалів з урахуванням їх фізико-механічних, теплофізичних 
властивостей. Упровадження розробленого нормативного забезпечення обробки 
отворів комбінованим інструментом дозволило отримати такі економічні показники: 
підвищення ефективності праці до 31,4 %; зниження використання енергоресурсів 
на 26,4 %. 

 
ОСНОВНІ ВИСНОВКИ  

Дисертація присвячена вирішенню науково-прикладної проблеми, яка полягає в 
удосконаленні методики розробки нормативного забезпечення технологічних 
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процесів обробки отворів комбінованим інструментом, з урахуванням теплових 
деформації деталі та інструменту в зоні різання. Її вирішення дозволить забезпечити 
показники  якості механічної обробки, спрогнозувати надійність технологічних 
процесів.  

Висновки та результати досліджень: 
1. Аналіз сучасного стану питання розробки нормативного забезпечення 

процесів лезової обробки отворів комбінованим інструментом показав, що  існуючі 
нормативні документи визначення режимів різання не враховують всіх критеріїв 
точності та якості обробки виробів, зокрема не враховуються температурні 
деформації, які значною мірою впливають на якісні характеристики оброблюваних 
поверхонь. Тому виникла потреба у розробці нової нормативної бази, в якої б 
враховувались температурні фактори стосовно призначення режимів різання, 
зокрема під час обробки отворів металевих виробів із вуглецевих конструкційних 
сталей інструментом із швидкорізальної сталі. Даний підхід може бути застосований 
і під час обробки виробів з інших матеріалів із врахуванням їхніх фізико-механічних 
властивостей.  

2. Головним недоліком існуючих методів призначення режимів різання, 
заснованих на емпіричних залежностях є те, що вони не враховують взаємозв’язку 
впливу різних досліджуваних факторів. Якість розрахованого режиму суттєво 
залежить від тієї точності, з якою визначені емпіричні залежності. Проте точність 
цих залежностей на даний час недостатня. Вони містять в собі похибки, які 
допущені при виконанні досліджень і при підборі аналітичних виразів для їх 
апроксимації. У деяких випадках навіть не визначено, у яких межах вони взагалі 
застосовні. З вищесказаного можна зробити висновок, що наразі немає критеріїв 
оцінки ефективності призначення режимів обробки. 

3. Встановлено, що на цей час немає точного способу визначення температури 
в зоні різання. Вона визначається експериментальним шляхом або за емпіричними 
залежностями, і як наслідок, значення температури в зоні різання досить приблизне. 
При зношуванні інструменту зростає сила різання, що призводить до зміни 
температури в зоні різання. При зміні швидкості різання, подачі, глибини різання 
температура також змінюється. Таким чином, на температуру в зоні різання 
впливають багато чинників, облік яких потребує довготривалих та трудомістких 
розрахунків.  

4. Удосконалена математична модель формування теплового балансу осьового 
інструменту за критеріями максимальної працездатності. Встановлено, що за 
тепловим джерелом, що рухається, температура постійна, а перед ним температура 
зменшується за експоненціальним законом тим більше, чим більша швидкість. Під 
час обробки отворів найбільше впливає на характер розподілення температур 
геометрія області розподілення теплоти, а рух інструменту є процесом послідовного 
прикладення кільцевого теплового джерела. 

5. Розроблена математична модель теплових деформацій конструкційних 
матеріалів за критеріями мінімальної похибки обробки, яка дозволяє визначати 
температурні поля в необмеженому двовимірному просторі від дії лінійного 
миттєвого теплового джерела обмеженої довжини. Вперше встановлений і 
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підтверджений результатами чисельного моделювання нелінійний характер зміни 
температури та нелінійний характер розвитку температурних деформацій деталі в 
зоні різання за глибиною отвору під час його обробки комбінованим осьовим 
інструментом.  

6. Встановлені функціональні залежності величин радіальних деформацій 
інструменту та деталі. На основі отриманої аналітичної моделі визначення 
швидкості різання, встановлено, що область інтенсивного нагріву деталі в зоні 
різання обмежена та складає (3 – 10) мм по глибині отвору й (2 – 7) мм по товщині 
деталі. Встановлено, що температурні деформації деталі в середині отвору сприяють 
його розбиттю, а на початку та в кінці отвору в залежності від режимів різання 
можуть сприяти як розбиттю, так й усадці. 

7. Розроблено комплексну модель управління якістю лезової обробки через 
контроль температури зони різання. У процесі практичної реалізації отриманих 
наукових розробок, запропоновано спосіб безконтактного вимірювання температури 
в зоні різання. 

8. Встановлено, що найбільше впливає на розбиття отвору швидкість різання.  
Підвищення швидкості різання в межах дослідженого інтервалу швидкостей 
призводить до збільшення розбиття отвору (до 3,5 мкм) через збільшення 
інтенсивності теплових потоків і збільшення температурних деформацій 
інструменту та деталі. Збільшення глибини різання та подачі також сприяє 
збільшенню розбиття отвору, проте їх вплив менш істотний (0,2 мкм при збільшенні 
подачі та 0,6 мкм при збільшенні глибини різання).  

9. Запропоновано проект стандарту організації України «Обробляння отворів 
виробів з вуглецевої конструкційної сталі. Настанова щодо визначення режимів 
різання»,  розроблений з метою забезпечення якості лезової обробки отворів виробів 
з вуглецевих конструкційних сталей осьовим інструментом із швидкорізальної сталі, 
який був впроваджений на ТОВ «Схід ЛіЗ» м. Харків.   
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АНОТАЦІЯ 

Лаппо І. М. Удосконалення нормативної документації забезпечення якості 
лезової обробки отворів. – На правах рукопису. Міністерство освіти і науки 
України. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення. 
– Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, 2016. 

Дисертація присвячена вирішенню науково-прикладної проблеми, яка полягає в 
удосконаленні методики розробки нормативного забезпечення технологічних 
процесів обробки отворів комбінованим інструментом, з урахуванням теплових 
деформації деталі та інструменту в зоні різання. Її вирішення дозволить забезпечити 
показники  якості механічної обробки, спрогнозувати надійність технологічних 
процесів. Розроблені нові теоретичні основи розробки нормативного забезпечення 
призначення режимів різання при чистовій обробці осьовим інструментом шляхом 
усунення негативного впливу температурних деформацій інструменту та деталі в 
зоні різання. На підставі теоретичних досліджень обґрунтовано математичну модель 
формування теплового балансу осьового комбінованого інструменту за критерієм 
максимально працездатності. Отримано математичну модель розподілення 
температури деталі в зоні різання, що дозволила встановити вплив вторинних 
теплових потоків на точність геометричних розмірів.  

У результаті проведених досліджень розроблено і передано на виробництво 
нормативне забезпечення у вигляді стандарту організації на методику призначення 
режимів різання при обробці отворів комбінованим інструментом. 

Ключові слова: нормативне забезпечення, нормативний документ,  точність 
обробки, осьовий інструмент, тепловий баланс, вторинний теплообмін, похибка 
подовжнього профілю. 
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АННОТАЦИЯ 
Лаппо И. Н. Усовершенствование нормативной документации обеспечения 

качества лезвийной обработки отверстий. – На правах рукописи. Министерство 
образования и науки Украины. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата техничеких наук по 
специальности 05.01.02 – стандартизация, сертификация и метрологическое 
обеспечение. – Украинская инженерно-педагогическая академия, Харьков, 2016. 

Диссертация посвящена решению научно-прикладной проблемы, состоящей в 
усовершенствовании методики разработки нормативного обеспечения 
технологических процессов обработки отверстий комбинированным инструментом, 
с учетом температурных деформаций детали и инструмента в зоне резания. Решение 
данной проблемы позволит обеспечить показатели качества механической 
обработки, спрогнозировать надежность технологических процессов. 

Проведен анализ современного состояния вопроса разработки нормативного 
обеспечения процесса лезвийной обработки отверстий комбинированным осевым 
инструментом. Существующие нормативные документы определения режимов 
резания не учитывают всех критериев точности и качества обработки изделий, в 
частности не учитываются температурные деформации. В диссертационной работе  
проведен анализ тепловых процессов механической обработки отверстий осевым 
инструментом с определением основных факторов, влияющих на температуру в 
зоне резания.  На основании теоретических исследований обоснована 
математическая модель формирования теплового баланса осевого 
комбинированного инструмента. Получена математическая модель распространения 
температуры детали в зоне резания, которая позволила установить влияние 
вторичных тепловых потоков на точность геометрических размеров. 

Усовершенствована математическая модель формирования теплового баланса 
осевого інструмента по критеріям максимальной работоспособности. Установлено, 
что за тепловым движущимся источником температура практически постоянка, а 
перед ним уменьшается по экспоненциальному закону тем більше, чем більше 
скорость. При обработке отверстий наибольшее влияние на характер распределения 
температур оказывает геометрия области распространения теплоты, а движение 
инструмента является процессом последовательного прилодения кільцевого 
теплового источника. 

Предложены новые технологические решения, позволившие повысить точность 
обработки отверстий. Разработана прикладная программа реализации аналитических 
модулей для управления точностью обработки отверстий. Разработан комплекс 
измерительно-контрольной аппаратуры для определения температуры в зоне 
резания.В результате проведенных исследований разработано и передано на 
производство нормативное обеспечение в виде стандарта организации на методику 
назначения режимов резания при обработке отверстий комбинированным 
инструментом. 

Ключевые слова: нормативное обеспечение, нормативный документ,  
точность обработки, осевой инструмент, тепловой баланс, вторичный теплообмен, 
погрешность продольного профиля. 
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ANNOTATION 
Lappo I. N. Improvement of standard documentation of ensuring quality of 

lezviyny processing of openings. – Manuscript. Department of education and science of 
Ukraine. 

Dissertation for the degree of candidate of technical sciences, specialty 05.01.02 – 
standardization, certification and metrology software. – Ukrainian Engineering and 
Pedagogical Academy, Kharkov, 2016 

Dissertation work is devoted to improvement of standard documentation of ensuring 
quality of processing of openings by the axial combined tool due to creation of optimum 
temperature in a cutting zone. 

In dissertation work the analysis of thermal processes of machining of openings by 
the axial tool with definition of the major factors influencing temperature in the cutting 
zone is carried out. On the basis of theoretical researches the mathematical model of 
forming of the heat balance of the axial combined tool is proved. The mathematical model 
of distribution of temperature of the part in the cutting zone which allowed to establish 
influence of secondary heat fluxes on the accuracy of the geometrical sizes is received. 

New technological solutions which allow to increase the accuracy of processing of 
openings are proposed. The application program of realization of analytical modules for 
management of the accuracy of processing of openings is developed. The complex of the 
measuring and control equipment is developed for determination of temperature in a 
cutting zone. 

As a result of the conducted researches standard providing in the form of the standard 
of the enterprise on a technique of purpose of the modes of cutting when processing 
openings is developed and transferred by the combined tool to production. 

Key-word: standard documentation, exactness of treatment, axis tool, thermal 
balance, non-lineary, second heat exchange, error of the longitudinal crossing, regulatory 
support. 
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