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ВСТУП 

 

Одними з найбільш значущих завдань, що стоять перед галуззю 

машинобудування на найближчі роки, є створення техніки для широкого 

впровадження високопродуктивних енерго- і ресурсозберігаючих технологій у 

всіх галузях народного господарства, підвищення технічного рівня та якості 

машинобудівної продукції, поліпшення якості металообробного обладнання.  

Усі ці завдання і шляхи їх вирішення знаходять висвітлення в дисципліні 

«Технологічні основи машинобудування». Вона винятково важлива для 

формування інженера-механіка за фахом «Обладнання переробних і харчових 

виробництв». Випускники, які направляються на заводи харчового 

машинобудування, у проектні та конструкторські організації, що займаються 

проектуванням технологічного обладнання для харчових виробництв, повинні вміти 

розробляти технологічні процеси обробки деталей і складання виробів, 

удосконалювати їх, враховувати вимоги технологічності конструкцій під час 

проектування нового обладнання.  

Ця дисципліна також дуже важлива і для інженерів-механіків, що працюють на 

підприємствах харчової промисловості, яким доводиться займатися ремонтом 

обладнання. Передові методи ремонту базуються на основних положеннях 

технології машинобудування. 

Предметом даного курсу є вчення про виготовлення машин заданої якості, в 

установленій виробничою програмою кількості, за найменших витрат праці, тобто 

за найменшої собівартості. 

У даному посібнику викладено основні теоретичні положення технології 

машинобудування, а саме матеріал з розробки технологічних процесів обробки 

деталей, вибору необхідного ріжучого і вимірювального інструменту, вибору 

заготовки і раціональних режимів різання, визначенню припусків, 

технологічних розмірів і технічної норми часу обробки. Вирішуючи завдання 
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механічної обробки, необхідно враховувати властивості матеріалів, форму і 

розміри заготовок, точність і якість поверхонь заготовок і деталей.  При цьому 

особлива увага приділяється впливу типу та серійності виробництва на 

структуру технологічних операцій, характер технологічного оснащення й зміст 

технологічних процесів. 

Розглянуті питання є підґрунтям для вивчення спеціальних розділів 

дисципліни “Технологічні основи машинобудування”, в яких розглядаються 

методи механічної обробки поверхонь деталей машин, комплексної технології 

механічної обробки типових деталей машин, технології складальних процесів. 
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Розділ 1 

ТЕХНОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА 

МАШИНОБУДІВНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

1.1 Санітарні та технічні вимоги до обладнання харчових виробництв 

і використовуваних матеріалів 

 

Крім загальних вимог, яким повинно відповідати будь-яке виготовлене 

обладнання (міцність, жорсткість та ін.) до машин і апаратів харчової 

промисловості пред’являються специфічні вимоги, а саме:  

- деталі та вузли, що стикаються з продуктом, що переробляється, 

повинні мати високу корозійну стійкість. При інтенсивній корозії її продукти й 

іони металів можуть потрапляти в продукт, що переробляється, погіршуючи 

його якість. Іноді вони є токсичними. Деталі, що контактують із продуктом, 

повинні бути виготовлені з матеріалів, допущених санітарно-епідеміологічною 

службою Мінздраву України для застосування в обладнанні, що переробляє 

даний харчовий продукт; 

- у багатьох випадках робочі органи обладнання повинні мати високу 

зносостійкість, тому що частки зносу, що відірвалися від них, можуть 

потрапити в продукти, що переробляються; 

- внутрішні та зовнішні поверхні машин і апаратів, а також деталі, що 

контактують з продуктом, повинні бути доступні для промивання й очищення; 

- за низкою випадків повинно бути забезпечено мінімальну адгезію 

продукту з дотичними з ним деталями устаткування. Це досягається 

відповідним добором матеріалу, використанням антиадгезійних покриттів; 

- апарати, що працюють під тиском, повинні уважно перевірятися і 

відповідати діючим правилам і нормам.  

Особливі вимоги ставляться також до матеріалів, що використовуються в 

обладнанні харчових виробництв. Вони пов’язані з тим, що виготовлені з них 

деталі за низкою випадків працюють в особливих умовах − підвищеної вологи, 
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великого перепаду температур від високих до низьких, безпосереднього 

контакту із харчовими середовищами, а також агресивними середовищами, 

якими їх миють і дезинфікують. Матеріали деталей, що контактують із 

харчовими продуктами, не повинні містити токсичних або шкідливих для 

здоров’я людини елементів, вступати в хімічну взаємодію з цими продуктами, 

піддаватися руйнації під дією продуктів переробки середовищ, що миють та 

дезинфікують. Вони повинні бути корозійно-стійкими, добре оброблятися 

різанням, піддаватися обробці тиском і вигину, легко зварюватися, мати досить 

високу міцність і зносостійкість за заданих параметрів технологічного процесу, 

за можливістю застосовувати недефіцитні матеріали низької вартості. 

 

1.2 Структура виробу машинобудівного виробництва 

 

Технологія виготовлення машин, апаратів, приладів, механізмів 

складається з операцій, в результаті виконання яких заготовки перетворюються 

на деталі, а потім на вироби. 

Заготовка – це предмет праці, з якого під час подальшого оброблення 

отримують деталь. 

Виріб – це предмет або набір предметів виробництва, що виготовляються 

на підприємстві. Наприклад зубчасте колесо, вал, овочерізка тощо. Розрізняють 

вироби основного та допоміжного виробництва. Виробами основного 

виробництва називаються ті, що виготовляють підприємства для реалізації. 

Виробами допоміжного виробництва − призначені для власних потреб 

виробництва. 

Встановлено такі види виробів: деталі, складальні одиниці, комплекси та 

комплекти. 

Деталь – це виріб, виготовлений з однорідного за найменуванням та 

маркою матеріалу, без застосування складальних операцій. 
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Складальна одиниця – це виріб, складові частини якого з’єднують 

клепанням, зварюванням, паянням, опресуванням, склеюванням, 

згвинчуванням тощо. 

Комплекс – це два або більше специфікованих виробів, не з’єднаних на 

заводі, який їх виготовляє, складальними операціями, але призначених для 

виконання взаємопов’язаних експлуатаційних функцій, наприклад, потокова 

лінія виробництва пельменів, автоматична лінія для хлібобулочних виробів 

тощо. 

Комплект – це два або більше виробів, не з’єднаних на заводі 

складальними операціями, але таких, що мають спільне експлуатаційне 

призначення допоміжного характеру, наприклад комплект запасних частин, 

комплект інструментів та приладдя тощо. 

Таким чином, виробами заводів харчового машинобудування можуть 

бути окремі деталі, машини і апарати або їх частини, декілька машин і апаратів, 

які об’єднані у комплекс. 

 

1.3 Структура виробничого та технологічного процесів 

 

Сукупність усіх процесів, які необхідно виконати на даному виробництві, 

щоб з вихідних матеріалів отримати готовий виріб, називається виробничим 

процесом. 

Складові виробничого процесу дуже різноманітні як за характером і 

призначенням робіт, так і за їх відношенням до основного предмета 

виробництва. Процеси, які безпосередньо пов’язані з предметом виробництва 

(наприклад, механічна обробка деталей і їх складання в окремі складальні 

одиниці та готовий виріб), називають основними на відміну від допоміжних 

процесів (наприклад, транспортування матеріалів і виробів, контроль якості, 

ремонт обладнання, виготовлення та заточування інструментів тощо). 
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Основою виробничого процесу є технологічний процес виготовлення 

деталей. Технологічний процес – це частина виробничого процесу, що виконує 

дії, які спрямовані на зміну та наступне визначення стану предмета 

виробництва. 

Під зміною стану предметів виробництва мають на увазі зміну форми, 

розмірів або фізико-механічних властивостей деталей, забезпечення взаємного 

розміщення окремих елементів. 

Технологічні процеси механічної обробки деталей та складання 

розчленовуються на технологічні операції, установи, позиції, ходи і прийоми. 

Технологічною операцією називається закінчена частина технологічного 

процесу, що виконується на одному робочому місці, над одною деталлю або 

сукупністю декількох одночасно оброблюваних деталей одним або групою 

робітників. У технологічну операцію входять не лише роботи, які пов’язані зі 

зміною форми чи розмірів деталі, але й дії, які пов’язані з обслуговуванням 

верстата, пристрою, інструменту. 

У процесі обробки заготовки доводиться змінювати її положення. 

Частина технологічної операції, що виконується при незмінному закріпленні 

оброблюваної деталі або складальної одиниці, називається установом. Він 

складається з позицій, яких може бути одна або декілька. 

Позиція – це фіксоване положення, яке займає незмінно закріплена 

оброблювана заготовка або складальна одиниця разом з пристроєм відносно 

інструмента або нерухомої частини обладнання для виконання означеної 

частини технологічної операції. Зміна положення деталі відносно верстата чи 

інструмента при незмінному закріпленні її може відбуватися за рахунок 

поворотних елементів пристрою або стола верстата. Як приклади позицій 

можна назвати поворот шпинделя ділильної головки при нарізуванні зубців 

зубчастого колеса методом поділу або поворот стола розточувального верстата 

при обробці окремих сторін корпусної деталі. 
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Кожна позиція, установ або технологічна операція може мати більшу або 

меншу кількість переходів. 

Технологічний перехід – це закінчена частина технологічної операції, що 

характеризується незмінністю інструмента та поверхонь, оброблюваних або 

з’єднуваних під час складання, та постійністю режиму різання. Зміна поверхні, 

що обробляється, інструмента або режиму різання веде за собою зміну 

технологічного переходу. 

Допоміжний перехід – це закінчена частина технологічної операції, що 

складається з дій людини і (або) обладнання, що не супроводиться змінами 

форми, розмірів і чистоти поверхні, але необхідні для виконання 

технологічного переходу. Прикладами допоміжних переходів можуть бути 

установлення або зняття деталі, зміна інструменту тощо. 

Технологічний перехід складається з робочих та допоміжних ходів. 

Робочий хід – це закінчена частина технологічного переходу, яка 

складається з одноразового переміщення інструмента відносно заготовки, що 

супроводжується зміною форми, розмірів, чистоти поверхні або властивостей 

заготовки. 

Допоміжний хід – це закінчена частина технологічного процесу, що 

складається з одноразового переміщення інструмента відносно заготовки, не 

зв’язаного зі зміною її форми, розмірів, чистоти поверхні або властивостей, але 

необхідного для виконання робочого ходу. 

Для здійснення процесу робітник виконує низку дій, наприклад 

закріплення заготовки в патроні токарного верстата або різця в різцетримачі. 

Певну закінчену дію робітника, спрямовану на виконання елементів 

технологічного процесу називають прийомом. 

Розчленування технологічних процесів на їх складові частини 

застосовується при технічному нормуванні, при плануванні та дослідженні 

технологічних процесів. Залежно від матеріалу та форми заготовок, наявного 

обладнання та інструментів, виду виробництва, кваліфікації робітника 
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розробляють елементи процесу обробки деталі, які оформляються у вигляді 

технологічних карт. 

Прийнятий процес повинен забезпечувати високу продуктивність праці за 

рахунок застосування прогресивних способів виробництва, використання 

ефективного обладнання. На спосіб виготовлення деталей впливає вид 

виробництва, наявність обладнання та необхідна його ефективність. 

Виготовлення деталей на невеликій кількості верстатів потребує об’єднання 

декількох операцій в одну більш складну. Такий тип виробництва називається 

концентрованим процесом. Якщо деталі виготовляють на великій кількості 

верстатів, призначених для виконання однієї операції, то процес розділяють на 

декілька операцій. Такий процес називають диференційованим. 

Особливостями концентрованого процесу є зменшення числа установок і 

установочних пристроїв, скорочення часу виробничого циклу, використання 

верстатів підвищеної продуктивності. 

Особливостями диференційованого процесу є спрощення 

налагоджування на кожній операції, зниження кваліфікації роботи, 

використання раціональних режимів різання в кожному технологічному 

переході. 

На сьогодні в машинобудуванні широко використовується концентрація 

операцій з використання агрегатних верстатів, автоматичних ліній та верстатів 

з чисельно-програмним керуванням (ЧПК). Концентрація технологічних 

операцій на базі автоматизації – це прогресивний шлях розвитку 

машинобудування. 

 

1.4 Типи та організаційні форми машинобудівного виробництва 

 

Тип виробництва – це класифікаційна категорія виробництва, що 

виокремлюється за ознаками широти номенклатури, регулярності, стабільності 

та обсягу випуску виробів. 
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Однією з основних характеристик типу виробництва є коефіцієнт 

закріплення операцій (К), під яким мається на увазі відношення кількості всіх 

операцій, що виконуються або повинні виконуватися протягом місяця, до 

кількості робочих місць. 

Розрізняють три основних типи виробництва: одиничне, серійне та 

масове. 

Одиничному виробництву властиві такі ознаки: широка номенклатура 

виконуваних або відремонтованих виробів; малий обсяг випуску виробів; 

неможливість спеціалізації робочих місць; використання універсального 

обладнання, пристроїв та інструментів з великим набором оснащення; тривалий 

виробничий цикл; високий відсоток ручних робіт; висока собівартість 

продукції. В одиничному виробництві    К > 40. 

Особливістю серійного виробництва є випуск продукції партіями або 

серіями, які періодично повторюються. 

Виробнича партія – це група заготовок одного найменування і 

типорозміру, які запускаються в обробку одночасно або безперервно протягом 

визначеного інтервалу часу. 

Серія – це число виробів, які одночасно запускають у виробництво. 

Серійному виробництву властиві обмежена номенклатура виробів, що 

виготовляються або ремонтуються; відносно великий обсяг випуску; залежність 

налагодження верстатів від розмірів серії деталей, що виготовляються; 

використання робітників середньої кваліфікації; застосування нарівні з 

універсальними спеціальних інструментів; впровадження механізації та 

автоматизації виробничого процесу. Серійне виробництво характеризують як 

виробництво з більш високою продуктивністю праці, більш низькою 

собівартістю продукції та більш коротким виробничим циклом, ніж одиничне. 

Цей вид виробництва підрозділяють на малосерійне, середньосерійне та 

великосерійне. Коефіцієнт закріплення операцій дорівнює для малосерійного 
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виробництва − К = 20…40, для середньосерійного – К = 10…20, для 

великосерійного – К = 1…10. 

За технологічним ознаками одиничне та малосерійне виробництва майже 

не відрізняються, великосерійне наближається до масового. 

Масове виробництво характеризується вузькою номенклатурою та 

великим обсягом випуску виробів, які безперервно виготовляються або 

ремонтуються протягом тривалого часу. Цьому виду виробництва властиві 

спеціалізація робочих місць; потокове розміщення обладнання, закріплення за 

робітником однієї чи кількох операцій; використання високопродуктивного 

обладнання, інструментів і пристроїв; впровадження високомеханізованого та 

автоматизованого обладнання з потоковим методом виробництва. 

Вищою формою масового виробництва є потокове виробництво, яке 

характеризується розміщенням засобів технічного оснащення в послідовності 

виконання операцій технологічного процесу і спеціалізацією робочих місць. 

Основою потокового виробництва є потокова лінія для виготовлення або 

складання виробів, що складаються з більшої або меншої кількості робочих 

машин, розташованих по ходу технологічних процесів і пов’язаних між собою 

відповідними транспортними пристроями або механізмами. Для здійснення 

потокової форми виробництва необхідно відповідне співвідношення між 

тривалістю операції та тактом випуску, під яким мається на увазі інтервал 

часу, через який періодично проводиться випуск виробів певного 

найменування. 

Високу питому вагу в машинобудуванні займає великосерійне та масове 

виробництво. Але створення нових машин потребує освоєння нових одиничних 

екземплярів і малих серій. Тому одиничний та малосерійний типи виробництва 

також існують, при цьому в харчовому машинобудуванні переважним типом 

виробництва є малосерійний. 
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1.5 Технологічність конструкцій машин і методи її оцінки 

 

Технологічність конструкцій є одним із найважливіших показників якості 

машин апаратів, їхніх вузлів і деталей. 

Технологічність машини, апарата, деталі є ступенем їхньої відповідності 

вимогам виробництва. Під технологічністю конструкції заготовок мають на 

увазі не лише можливість раціональної механічної обробки, але й можливість 

доцільно і продуктивно одержувати якісні заготовки. 

Стосовно до машини або апарата харчової промисловості технологічність 

кількісно оцінюється двома групами показників. 

До першої групи належать показники експлуатаційних якостей машини, 

апарата − продуктивність, надійність, довговічність, функціональна 

відповідність, ремонтопридатність.  

Продуктивність машини або апарата задається під час проектування. 

Надійність можна охарактеризувати коефіцієнтом працездатності як 

відношення часу безвідмовної роботи до повного часу, що включає також час 

простоїв через планові й аварійні ремонти і наладку. 

Довговічність − час, протягом якого машина або апарат за нормальних 

умов експлуатації виконують свої службові функції до граничного зносу, тобто 

до першого капітального ремонту або заміни. 

Ремонтопридатність − пристосованість до попередження, виявленню й 

усуненню відмов у роботі та несправностей шляхом проведення технічного 

обслуговування і ремонту. Кількісними показниками ремонтопридатності 

машини служать середній час відновлення і середня вартість технічного 

обслуговування. 

До другої групи критеріїв оцінки технологічності машини або апарата 

належать показники економічності виготовлення − металоємність, 

трудомісткість, загальні витрати на виготовлення. 

Металоємність розрізняють конструктивну і технологічну. 
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Конструктивна металоємність оцінюється відношенням маси машини або 

апарата до потужності приводу або іншого основного параметра технічної 

характеристики. Показником технологічної металоємності є коефіцієнт 

використання матеріалу. 

Особливо ретельно повинно бути продумано технологічність деталей, що 

піддаються відповідальним і тривалим операціям обробки (розточування 

корпусних деталей, свердління глибоких отворів). 

При конструюванні машин і апаратів необхідно прагнути, щоб вони 

відповідали вимогам продуктивних і економічних способів складання. 

При оцінці технологічності конструкцій деталей, вузлів, машин, апаратів 

треба враховувати низку положень, серед яких: 

- у машині або апараті повинно бути як можна менше складних для 

обробки деталей. Число і розміри оброблюваних поверхонь повинні бути 

мінімальними; 

- у конструкції повинно застосовуватися як можна менше число 

найменувань матеріалів. Маса деталей і виробів у цілому повинна бути як 

можна меншою; 

- повинно бути забезпечено достатню жорсткість деталей, що запобігає 

деформації від сил різання і затиску; 

- по можливості повинно бути забезпечено взаємозамінність деталей і 

вузлів. Варто прагнути до максимальної нормалізації й уніфікації вузлів і 

деталей. Уніфікація сприяє підвищенню серійності виробництва, зменшує 

об’єм проектних робіт, забезпечує можливість використання стандартних 

інструментів і пристосувань. З підвищенням коефіцієнта уніфікації знижуються 

витрати на виготовлення, експлуатацію і ремонт машини, тому що 

полегшується одержання запасних деталей і вузлів; 

- форма деталей повинна сприяти застосуванню прогресивних методів 

обробки заготовок із найменшими припусками і мінімальним числом 

оброблюваних поверхонь; 
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- повинно бути забезпечено доступність оброблюваних поверхонь для 

обробки ріжучим інструментом, а також спостереження і контролю за 

обробкою; 

- повинно бути задано універсальний ступінь точності та шорсткості 

оброблюваних поверхонь; 

- жорсткість деталей повинна бути такою, щоб забезпечити можливість 

обробки без вібрації; 

- оброблювані площини значної протяжності не варто робити суцільними; 

- оброблювані площини доцільно розташовувати на одному рівні; 

- важкооброблювані  деталі  складної  форми  іноді  доцільно 

розчленовувати на прості, що з'єднуються зварюванням, запресовкою та 

іншими способами; 

- повинно бути передбачено вільний вихід інструмента наприкінці 

різання;  

- варто уникати отворів, осі яких не перпендикулярні до поверхні входу і 

виходу свердла; 

- конструкція втулок повинна забезпечувати вільний вхід в отвір і вихід із 

нього інструмента і т. ін. 

 

Запитання до розділу 1 

 

1. Які санітарні та технічні вимоги пред’являються до обладнання 

харчових виробництв і матеріалів, що використовуються? 

2.   Що таке виріб? Назвіть види виробів. 

3. Що мають на увазі під поняттями деталь, складальна одиниця, 

комплекс, комплект? 

4.  Чим відрізняється технологічний процес від виробничого? 

5.  Дайте визначення технологічної операції і технологічного переходу. 

6.  Що таке позиція? Наведіть приклади позиції. 
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7.  Чим відрізняється допоміжний перехід від технологічного? 

8.  Що мають на увазі під поняттями робочий і допоміжний хід? 

9.  Які особливості концентрованого і диференційованого процесів? 

10. Дайте  визначення  типу  виробництва.  За  якою  характеристикою 

визначають тип виробництва? 

11. Які  характерні  ознаки  одиничного,  серійного  та  масового 

виробництв? 

12.  За якими показниками оцінюється технологічність деталей, машин та 

апаратів? 

13.  Які положення треба враховувати під час оцінювання технологічності 

конструкцій? 
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Розділ 2 

ТОЧНІСТЬ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ 

 

2.1 Поняття про точність 

 

 Одним з найважливіших показників якості машин є їх точність, яка 

залежить, головним чином, від точності деталей, з яких складається машина, та 

від точності їх складання. 

 Під точністю обробки мають на увазі відповідність дійсних 

геометричних параметрів деталі заданим геометричним параметрам. 

 Дійсні відхилення геометричних параметрів від тих, що задані, є 

похибкою обробки. 

 Можливі такі відхилення: дійсних розмірів від номінальних; 

геометричної форми від заданої (овальність, огранування, хвилястість, 

бочкуватість, сідлуватість, криволінійність, конусність); взаємного розміщення 

поверхонь (відхилення від співосності, паралельності, розміщення осей, 

радіальне биття, торцеве биття тощо). 

 Чим точніше деталі машини та чим точніше виконано їх з’єднання, тим 

точніше машина та вищі її експлуатаційні показники. Але чим точніше машина, 

тим вона дорожче, і тому для досягнення найбільш раціональної точності 

машини необхідно виконати такі завдання: 

- визначити оптимальну точність деталей з врахуванням собівартості 

виготовлення, умов експлуатації, якості та тривалості роботи машини. 

Раціональну точність деталей у вигляді допусків і технічних умов на них 

вибирають конструктори, враховуючи при цьому результати теоретичних і 

експериментальних досліджень і досвід експлуатації аналогічних машин; 

- досягнути потрібної точності виготовлення деталей, застосовуючи 

відповідне обладнання та розробляючи оптимальні з технічної та економічної 

точок зору технологічні процеси; 
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- виявити причини неточності у виготовленні деталей та розробити 

заходи щодо їх зменшення; 

- визначити фактичну точність обладнання, методи обробки й складання 

деталей; 

- визначити необхідні методи та прилади для контролю точності 

виготовлення і складання деталей. 

Під час кожного методу обробки можна досягти різних значень точності, 

але собівартість однакових деталей, оброблених різними методами, буде 

різною. Тому розрізняють дві категорії точності: досяжну та економічну. 

Досяжна точність – це найвища точність, яку можна отримати при 

найсприятливіших умовах обробки висококваліфікованими робітниками на 

обладнанні, що знаходиться у відмінному стані без урахування собівартості та 

витрати часу на процес обробки. 

Економічна точність – це точність, яка на даному рівні розвитку техніки 

досягається в нормальних умовах праці, за нормальної кваліфікації робітників, 

на справному обладнанні стандартним інструментом та при затраті часу і 

засобів, що не перевищують затрати для інших порівнювальних методів. 

Питання про вибір оптимальної точності обробки є дуже складним 

техніко-економічним питанням, при розв’язуванні якого слід брати до уваги не 

тільки собівартість механічної обробки, але й собівартість збирання та 

експлуатаційні характеристики машини. 

Необхідної точності можна досягти двома способами: пробних робочих 

ходів і автоматичного виходу на розмір. Перший спосіб застосовують у 

одиничному виробництві. Він полягає в тому, що з кінця заготовки знімається 

стружка з одночасним вимірюванням і коригуванням після кожного пробного 

робочого ходу до отримання потрібного результату. Спосіб трудомісткий із 

значною втратою часу на операції, які необхідно виконати для отримання 

заданого розміру. 
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Другий спосіб дає змогу отримати потрібну точність за один робочий хід. 

Його застосовують під час обробки партії заготовок, для чого настроюють 

верстат зі спеціальним пристосуванням, що коригує її положення та установку 

різального інструменту на заданий розмір у процесі налагодження. Спосіб 

більш продуктивний і його використовують у серійному та масовому 

виробництві, і так само в харчовому машинобудуванні. 

 

2.2 Фактори, що впливають на точність обробки 

 

Експериментально встановлено, що під час виготовлення деталей машин 

неминучі похибки, тому абсолютної точності отримати практично неможливо. 

На точність виготовлення деталей впливають різні фактори, серед яких можуть 

бути такі: 

- похибки геометричного характеру, які можуть виникати внаслідок 

неточностей кінематичних схем верстатів, неточностей основних деталей 

верстатів та їх взаємного розміщення (неточність верстатів у ненавантаженому 

стані), неточностей різальних інструментів; 

- похибки динамічного характеру, що виникають внаслідок сил різання; 

- похибки температурні, які виникають внаслідок деформацій системи 

ВПІД (верстат-пристрій-інструмент-деталь) під впливом теплоти, що 

утворюється в процесі різання в тертьових частинах верстата; 

- похибки установки, тобто похибки базування та похибки затиску деталі; 

- похибки настроювання системи ВПІД на розмір; 

- похибки методів вимірювання і вимірювальних інструментів; 

 - похибки від внутрішніх напруг у заготовках. 

 Похибки геометричного характеру. У багатьох випадках форма 

оброблюваної деталі залежить від настроювання кінематичної схеми верстата. 

Це може бути тоді, коли в кінематичній схемі верстата є елементи 

настроювання, які не завжди можна настроїти абсолютно точно. Визначення 
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похибок внаслідок неточностей складних кінематичних схем не завжди 

можливе, для простих схем його можна здійснити шляхом геометричних 

розрахунків. 

Геометричні неточності верстатів у ненавантаженому стані (наприклад, 

радіальне і аксіальне биття шпинделів, непаралельність осей шпинделів до 

напрямних, непрямолінійність напрямних тощо) ведуть до похибки в 

геометричній формі оброблюваної деталі. Методи перевірки та норми точності 

верстатів у ненавантаженому стані регламентовані стандартами. 

 Джерелом похибок при механічній обробці можуть бути різальні 

інструменти. Точність виготовлення різальних інструментів найбільш впливає 

на точність оброблюваних деталей тоді, коли обробка ведеться мірними 

інструментами (свердла, зенкери, розвертки, мітчики, плашки тощо). Немірні 

інструменти (різці, торцеві та циліндричні фрези тощо) можуть бути причиною 

похибок механічної обробки внаслідок неправильного заточування, наприклад 

неправильного заточування фрези, коли вершини окремих зубців неоднаково 

віддалені від осі обертання фрези. 

У процесі механічної обробки різальний інструмент безперервно 

спрацьовується як за передньою, так і за задньою його гранями. На точність 

обробки найбільш впливає спрацювання за задніми гранями, тобто в напрямку, 

перпендикулярному до оброблюваної поверхні. В одиничному виробництві, 

коли розмір деталі досягається шляхом знімання пробних стружок, 

спрацювання інструменту помітної ролі не відіграє. У серійному і масовому 

виробництвах, коли робота ведеться на налагоджених верстатах, спрацювання 

різального інструменту вносить значну систематичну похибку в розміри 

оброблюваних деталей. Для зменшення цієї похибки необхідно періодично 

перевіряти розміри оброблюваних деталей і відповідно підналагоджувати 

інструмент. 

Крім безпосереднього впливу, який відіграє роль на точність обробки 

спрацювання різального інструменту, треба відзначити ще й наявність 
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посереднього впливу через затуплення інструменту, що призводить до 

зростання опорів різання, а разом з цим і пружних деформацій системи ВПІД. 

Похибки динамічного характеру. У процесі механічної обробки різанням 

виникають сили, що діють на інструмент і деталь, а через них на деталі, вузли 

верстата і пристрою, з якими вони зв’язані. Величина сил різання зумовлюється 

характеристиками матеріалів деталі та інструмента, геометрією інструмента та 

режимами обробки. Під дією сил різання всі навантажені деталі й вузли 

системи ВПІД деформуються, змінюється розміщення ріжучої кромки 

інструмента відносно заготовки. 

Відношення діючої сили Р до величини деформації  у  будь-якої деталі 

або вузла називають жорсткістю j. Величину, обернену жорсткості, 

відповідно називають податливістю ϖ . Таким чином, 
 

y

P
j =  , Н/мм;              

P

y

j
== 1ϖ  , мм/Н.                             (2.1) 

 

Чим менша жорсткість системи ВПІД, тим більші похибки виникають у 

процесі обробки. 

Для визначення жорсткості системи ВПІД необхідно знати жорсткість 

окремих елементів (j1, j2 тощо): 
 

njjjjj ++++= ...321 .                                           (2.2) 

 

Методика експериментального визначення жорсткості полягає в тому, що 

даний елемент або вузол поступово навантажується силами, а відповідні 

переміщення елемента або вузла замірюються за допомогою індикатора. 

Висока жорсткість системи веде до зменшення коливання під час 

обробки, що дає змогу підвищити режими різання без зниження її точності. 

Для зменшення впливу сил різання на похибки геометричної форми 

деталі необхідно: 
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- розділяти операції на чорнову та чистову. Чистову обробку 

виконувати на більш точному обладнанні; 

- вибирати геометричну форму ріжучого інструменту, яка забезпечує 

більш сприятливий розподіл сил різання. 

Температурні похибки. У процесі механічної обробки в зоні різання 

утворюється велика кількість теплоти, яка в основному переходить в 

оброблювану деталь, інструмент і стружку. Деяка кількість теплоти розсіюється 

в середовище, що оточує зону різання. Під дією теплоти різання нагріваються і 

деформуються інструмент і деталь, а також деталі та вузли верстата, на які 

падає нагріта стружка. 

Характер температурних деформацій токарних різців свідчить про те, що 

різець в перші хвилини роботи швидко видовжується, а відтак, коли кількість 

теплоти, що поступає із зони різання, поступово зрівноважується кількістю 

теплоти, розсіюваної в простір, настає теплова рівновага і різець припиняє далі 

деформуватися. Величина граничної теплової деформації залежить від кількості 

та швидкості теплоти, що поступає із зони різання, тобто залежить від його 

режимів. Чим більші подача, глибина і швидкість різання, тим більша гранична 

деформація. 

Коли йдеться про температурні деформації деталей, то величина та вплив 

цих деформацій на похибку їх обробки можуть бути більші або менші, ніж 

температурні деформації інструменту залежно від форми деталі та виду 

обробки. 

Крім теплоти різання, в системі ВПІД виникає також значна кількість 

теплоти в механізмі приводу верстата та в усіх його тертьових частинах. 

Температури, до яких нагріваються вузли верстатів, значно нижчі від 

температур інструментів, але й вони можуть, хоч і в меншій мірі, впливати на 

величину похибки під час механічної обробки. 
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Зменшити похибки, які зумовлені впливом температури, можна підбором 

режимів різання, високою якістю заточування ріжучого інструменту, 

використанням змащувально-охолоджувальної рідини. 

Похибки установки деталі. Установкою деталі називається зведення до 

зіткнення базових поверхонь деталі з установочними елементами пристрою або 

верстата. Похибки установки деталі безпосередньо впливають на її розміри в 

процесі механічної обробки і складаються з похибок базування, пристосування 

та затиску. 

Похибки базування залежать від характеру обраних баз (розглянуто у 

розділі 4) та допускних розмірів деталі. За одних і тих самих базах та допусках 

деталі похибки базування для різних ділянок деталей можуть бути різними, і 

тому за вибраної схеми базування їх необхідно розраховувати для кожної 

ділянки деталі та кожного конкретного розміру. 

Похибки пристрою виникають як внаслідок неточності його виконання, 

так і внаслідок спрацювання його установочних елементів. Крім цього, вони 

можуть виникати також внаслідок неправильної установки пристрою на 

верстаті. 

Похибки затиску виникають в результаті деформацій оброблюваної 

деталі під дією сил затиску. 

Серед усіх похибок установки найбільш суттєвого значення мають 

похибки базування, тому що без забезпечення правильного і надійного 

базування деталі в процесі механічної обробки неможливо не лише досягти 

потрібної точності її виконання, але й здійснити обробку взагалі. 

Для зменшення похибки установки деталі великого значення набуває 

правильний вибір базових поверхонь і точок прикладання сил затиску, 

жорсткість пристрою. 

Похибки настроювання системи ВПІД на розмір. 

Найбільший та безпосередній вплив на точність оброблюваних деталей 

має настроювання системи ВПІД на заданий розмір. Під час настроювання 
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верстата інструмент повинен займати визначене положення відносно 

оброблюваної поверхні. 

Настроювання на розмір пов’язане з деякими труднощами. Одна з них 

полягає у тому, що розміри оброблюваних деталей – величини випадкові, і 

навіть за настроєного верстату вони, підлягаючи тому чи іншому закону 

розподілу, можуть коливатися в межах поля розсіювання. 

Розрізняють два основні методи настроювання: за пробними деталями і з 

використанням еталону. Перший полягає в тому, що в результаті обробки і 

вимірювання низки деталей поступово встановлюється інструмент на заданий 

настройковий розмір. Його недоліком є деякий відсоток бракованих деталей 

при пробному їх виготовленні. У другому методі інструмент відразу 

встановлюється по еталону на потрібний, розрахований наперед розмір. Таке 

налагодження може відбуватися тільки в статичному положенні, тому розміри 

еталона повинні вибиратися з врахуванням жорсткості системи ВПІД та сил 

різання. Такий спосіб не вимагає затрат значної кількості пробних деталей. 

Похибка настроювання по еталонах залежить від похибки його 

виготовлення. Цей метод застосовується найчастіше на токарних 

багаторізцевих та фрезерних верстатах. 

Слід підкреслити, що метод настроювання верстатів за пробними 

деталями доцільно застосовувати для верстатів з нескладними процесом 

налагодження і для невеликих за розмірами деталей. Для всіх інших випадків 

більш раціонально застосовувати налагодження з використанням еталону. 

Похибки методів вимірювання і вимірювальних інструментів. Похибки 

методів вимірювання в процесі механічної обробки належать до факторів, які 

також значною мірою впливають на точність оброблюваних деталей. Ці 

похибки можна розділити на такі, що безпосередньо впливають на точність 

оброблюваних деталей, як, наприклад, похибки вимірювання під час установки 

інструменту на розмір, та похибки вимірювання, що впливають на точність 
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наступних деталей, як, наприклад, похибки при кінцевому пасивному контролі 

продукції. 

Похибки вимірювання можна, в свою чергу, поділити на систематичні, 

тобто такі, що входять у всі результати вимірювань постійною величиною та з 

постійним знаком або змінюються за якимось законом, та похибки випадкові, 

які не мають ні постійної величини, ні знака і числове значення їх наперед 

визначити неможливо. До систематичних похибок вимірювання можна 

віднести неточності у виготовленні калібрів і похибки в налагодженні 

регульованих калібрів та спеціальних вимірювальних приладів, а до випадкових 

похибок – похибки, зв’язані з відхиленням температури приладів і деталей, 

похибки від нестабільності вимірювальних зусиль тощо. 

Граничне значення випадкових похибок вимірювання повинно 

знаходитися у певному співвідношенні з допуском вимірювальної величини. У 

звичайних виробничих умовах методи і засоби вимірювання вибираються так, 

щоб випадкові похибки вимірювання не перевищували однієї десятої частини 

допуску на вимірювальну величину. 

Похибки від внутрішніх напруг у заготовках. Заготовки, з яких 

виготовляються деталі, перебувають під дією внутрішніх напруг, які виникають 

внаслідок нерівномірного нагрівання і остигання або внаслідок механічних 

навантажень, величина яких перевищує межу пластичності матеріалу. 

Внутрішні напруги можуть виникати або в усьому об’ємі заготовки чи більшої 

її частини, або в мікроскопічних і ультрамікроскопічних зонах. 

Внутрішні напруги після зняття із заготовок чи деталей дії температур 

або механічних навантажень зрівноважуються і зовні нічим не проявляються до 

тих пір, поки ця рівновага не буде порушена, наприклад, внаслідок зняття шару 

матеріалу в процесі механічної обробки. Порушення стану рівноваги 

внутрішніх напруг призводить до їх перерозподілу і далі до деформації деталі. 

Для виключення похибок від цих напруг треба прагнути до того, щоб під 

час механічної обробки їх усунути. Це досягається тим, що деталі після 
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чорнових операцій піддаються процесу старіння, яке може бути натуральним 

або штучним. Натуральне старіння полягає в тому, що деталь після чорнової 

обробки розкріплюється, знімається з верстата та на деякий час (від кількох 

годин до кількох десятків діб) залишається на свіжому повітрі під дією нічних і 

денних змін температури. Усунення напруг, які при натуральному старінні 

улягаються поступово, спочатку скоріше, а потім повільніше, можна 

прискорити, піддаючи деталі ударам з різною частотою або вібраціям. 

Значне скорочення часу старіння литих заготовок дає застосування 

штучного старіння, яке полягає в тому, що деталь протягом 3…4 годин 

рівномірно нагрівається до температури 500…600° С, 4…6 годин витримується 

за цієї температури, а потім разом з піччю поступово охолоджується до 200° С 

зі швидкістю остигання близько 20° С на годину. 

Нагріванням усуваються також внутрішні напруги у зварних заготовках і 

деталях, що піддавалися термічній обробці або механічним деформаціям 

(наприклад, пластичне оброблення або правлення). 

Чим точніше деталь, тим довшим і дбайливішим повинен бути процес її 

старіння для повного усунення можливих похибок від внутрішніх напруг. При 

цьому враховуються також можливі похибки від внутрішніх напруг, що 

виникають у поверхневих шарах деталі під дією сил різання. 

 

2.3 Методи визначення точності обробки деталей 

 

Як видно з вищевикладеного, похибок, що виникають під час обробки і дають 

неточні розміри, форму деталі, багато. Походження, характер і спрямованість цих 

похибок різні. Одні тягнуть за собою збільшення розмірів, інші − зменшення. Може 

відбуватися компенсація одних похибок іншими і, навпаки, накладення одних 

похибок на інші. Спрямованість різних похибок також може бути різною, і різних 

сполучень їх може бути багато.  
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Усі розглянуті вище фактори, що викликають похибки механічної 

обробки, дають у сукупності сумарну похибку, яку може бути визначено двома 

різними методами: розрахунково-аналітичним і дослідно-статистичним. 

Вивчення елементарних похибок і їх підсумовування за певними 

правилами є основою розрахунково-аналітичного методу визначення точності 

механічної обробки. Він дає змогу не лише констатувати, яка точність обробки 

якоїсь сукупності чи окремо взятих деталей, але й дає змогу планувати наперед 

точність та управляти нею. Цей метод полягає у визначенні похибок за 

аналітичними або емпіричними залежностями для суворо визначених умов виконання 

технологічного процесу. 

Гідністю розрахунково-аналітичного методу визначення похибок, що виникають 

під час механічної обробки, є облік великого спектра фізичних явищ, що 

протікають у розглянутому процесі з виявленням причин виникнення похибок. 

Під час використання розрахунково-аналітичного методу необхідно 

аналітично визначити вплив кожного чинника при їхньому спільному впливі на 

розмір похибок, що громіздко і важко. Крім того, у формулах для їхнього 

визначення не може бути враховано низку чинників, що викликають похибки під 

час обробки. Тому результати, одержані по запропонованих формулах, 

відрізняються від величини сумарних похибок, визначених дослідним шляхом. 

Ці обставини, а також відсутність необхідних розрахункових формул для даних 

конкретних умов обмежують практичне застосування розрахунково-аналітичного 

методу. Цей метод досить трудомісткий, і тому застосовувати його доцільно 

лише у великосерійному та масовому типах виробництв. 

Дослідно-статистичний метод заснований на теорії ймовірності та 

математичної статистики, які дозволяють установити закономірності похибок. 

Систематичні похибки можна виміряти, і для даного моменту часу вони мають 

величину і знак постійні, або періодично змінюються. Усі інші похибки, які для 

кожної деталі в партії наперед невідомі, належать до випадкових. Наприклад, 

якщо буде неправильно встановлено різець, то заготовки отримають певну 
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систематичну похибку. Проте можливо, що деталі не отримують однакових 

розмірів внаслідок впливу випадкових похибок, які залежать від матеріалу, 

нерівномірності подачі та інших причин. 

Необхідно відзначити, що навіть похибки систематичні, в основному, 

залишаються незмінними лише протягом відповідно невеликого часу, тобто під 

час виготовлення однієї чи кількох деталей. Для наступних деталей вони 

поступово змінюються і внаслідок цих змін для цілої партії деталей мають 

також випадковий характер. 

Наявність випадкових похибок у процесі обробки призводить до того, що 

в якійсь партії розміри деталей неоднакові і, в деякому діапазоні, тобто між 

найменшим і найбільшим значеннями, можуть теоретично набувати довільного 

значення, залежно від того, з якою точністю відбуватиметься вимірювання. 

Таким чином, після обробки відбувається розсіювання (розподіл) розмірів 

деталей у певній партії. Деякі з них будуть ближчими до максимального чи 

мінімального дійсного межового розміру, а деякі – всередині поля допуску. 

Для визначення точності обробки беруть вибірку з 50 чи більше деталей і 

у кожній деталі вимірюють потрібний параметр. 

Різниця між максимальним (Lmax) і мінімальним (Lmin) дійсними розмірами 

партії деталей називається полем розсіювання розмірів ( P∆ ). 
 

minmax LLP −=∆ .                                                 (2.3) 

 

Поле розсіювання не повинно бути більше допуску на розмір. Його 

поділяють на рівні інтервали та визначають частоту повторень розмірів 
 

n

m=ϖ ,                                                           (2.4) 

 

де ϖ  - частота повторень розмірів; т – число деталей, фактичний розмір 

яких знаходиться в межах інтервалу, що розглядається; п – загальна кількість 

деталей у партії. 
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 За даними, отриманими розрахунком, будують графік розподілу розмірів 

деталей. На осі абсцис відкладають розміри деталей (або інтервали розмірів), а 

на осі ординат – число т деталей або частоту повторень розмірів ϖ . Після 

з’єднання точок прямими графік має вигляд ступінчастої лінії, яку називають 

гістограмою розподілу. Як правило, визначають точки середини кожного 

інтервалу і з’єднують їх, внаслідок чого виходить ламана лінія, яка називається 

емпіричною кривою розподілу або полігоном розподілу розмірів (рис. 2.1, а). 

 При значному збільшенні числа розмірних груп і кількості деталей, що 

обробляються, ламана емпірична крива стає більш плавною і наближається за 

формою до плавної кривої, яку називають кривою розподілу. Якщо під час 

оброблення виникають тільки випадкові похибки, то крива розподілу має 

симетричну форму. Незмінна систематична похибка форму кривої розподілу не 

змінює, але положення її уздовж осі абсцис змінюється. Так, якщо обробляти 

деталі на одному верстаті, але при двох налагодженнях, то отримані за кожного 

налагодження дві однакові криві розподілу будуть зміщені одна відносно іншої 

(рис. 2.1, б). Величина зміщення L∆  характеризує похибку налагодження 

верстата. 

Встановлено, що під час обробки на металорізальних верстатах з 

автоматичним одержанням розмірів точність обробки приблизно підкоряється 

закону нормального розподілу Гаусса (рис. 2.1, в), що виражається формулою 
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де σ - квадратичне відхилення аргументу; е - основа натуральних 

логарифмів; а - значення абсциси, за якого ордината в кривої досягає максимуму 

(розмір а є центром розподілу аргументу й, у той же час, його середньої 

арифметичної). 



 

 

 

32 

 Середнє квадратичне відхилення визначають за результатами вимірів 

вибірки заготовок за формулою 

 

,)(
1

1
∑
=

−=
п

і
і серхх

п
σ                                                           (2.6) 

 

де п - число зроблених вимірів; хі - значення поточного виміру; хсер - середнє 

арифметичне зі зроблених вимірів; 
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Середнє квадратичне є мірою точності та характеризує форму кривої 

розподілу. При малих значеннях σ крива дуже витягається нагору з малим полем 

розсіювання і точність методу підвищується. При великих значеннях σ крива стає 

пологою і поле розсіювання збільшується   (рис. 2.1, г).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Криві розподілу розмірів: а - експериментальна; б - зміщені; в - 

крива розподілу Гаусса; г, д - зміна форми кривих розподілу зі зміною σ 
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Отже, якщо крива σ1 відповідає попередній, σ2 − напівчистовій і σ3 − чистовій 

обробці, то повинна бути виконана умова σ1 > σ2 > σ3, тому що за кожної наступної 

обробки повинно бути забезпечено більш високу точність. 

Крива розподілу дозволяє визначити ймовірну кількість придатних деталей, на 

розмір яких заданий визначений допуск. Нехай поле допуску задано розмірами х1 і х2 

від центру групування (рис. 2.1, д). Площа між кривою і віссю абсцис відповідає числу 

всіх деталей вибірки, а площа F1+F2  − числу придатних деталей. Відношення  

F

FF 21 + визначає ймовірність одержання придатних заготовок. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що в інтервалі абсцис х = ±3σ  

знаходиться 0,9973 усієї площі, тобто 99,73% заготовок, що знаходяться в межах 

6σ, будуть знаходитися в межах допуску і брак не перевищить 0,27%. При х = 7σ 

імовірний брак знижується незначно, а при х = 5σ −  дещо зростає. У зв’язку з 

тим, що при х = 6σ одержують практично 100% придатних оброблюваних заготовок, 

правило «шести сигм» є простим, зручним і точним для використання на практиці. 

 

Запитання до розділу 2 

 

1. Що мають на увазі під поняттям точність?  

2. Як впливає точність на експлуатаційні показники? 

3. Які завдання треба виконати для досягнення найбільш раціональної 

точності машини? 

4. Чим відрізняються поняття досяжної та економічної точності? 

5. Якими шляхами можна досягти необхідної точності? Чим вони 

відрізняються? 

6. Які фактори впливають на точність обробки? 

7. Наведіть приклади похибок геометричного характеру? 

8. Яким показником визначаються похибки динамічного характеру? 
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9. Наведіть приклади впливу температурних похибок на точність 

обробки. Яким чином зменшується їх вплив на точність? 

10. Назвіть складові елементи похибки установки деталі. 

11. На які види розділяють похибки вимірювання? 

12. Внаслідок чого виникають внутрішні напруги у заготовках? Яким 

чином можна виключити похибки від внутрішніх напруг? 

13. Які існують методи визначення точності обробки? 

14. У чому полягає розрахунково-аналітичний метод визначення точності 

обробки? 

15. У чому полягає дослідно-статистичний метод визначення точності 

обробки? 

16. Що таке поле розсіювання розмірів? 

17. У чому полягає правило “шести сигм”? 
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Розділ 3 

ЯКІСТЬ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ МАШИН  

ТА МЕТОДИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

3.1 Оцінка якості поверхонь деталей машин. Геометричні 

та фізико-механічні параметри оброблюваної поверхні 

 

Основні експлуатаційні властивості та довговічність деталей харчових 

машин залежать не тільки від точності їх обробки, але й від якості поверхонь. 

Якість поверхні визначається її геометричними характеристиками і фізико-

механічними властивостями поверхневого шару. 

До геометричних характеристик оброблюваної поверхні належить 

шорсткість, форма поверхні, хвилястість та напрямок нерівностей обробки 

різанням. 

Шорсткість та форма поверхні характеризують будову поверхні в 

поздовжньому та поперечному напрямках та являють собою сукупність 

виступів та западин, різних за розмірами та формою. Хвилястість займає 

проміжне положення між шорсткістю та відхиленнями форми поверхні. 

Напрямок нерівностей (сліди обробки різанням) визначається сукупністю руху 

ріжучого інструменту та заготовки (рис. 3.1). 

Шорсткість – сукупність нерівностей поверхні з відносно невеликими 

кроками за базовою довжиною, на якій визначаються параметри нерівностей. 

Шорсткість визначається за профілем, що утворюється в перерізі цієї поверхні 

площиною, перпендикулярною до номінальної поверхні. 

Поверхні, оброблені металорізальними інструментами (різцем, фрезою) 

мають шорсткість різного характеру: поздовжню та поперечну. 

Поздовжня шорсткість має напрямок вектора швидкості різання. 

Утворюється внаслідок коливань сили різання під час обробки, які можуть 

викликати вібрації, що збільшують поздовжню шорсткість. 
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Рисунок 3.1 - Характеристика профілю поверхні: а - профіль шорсткості; б - 

хвилястість і шорсткість; в - поздовжня та г - поперечна шорсткості 

 

Поперечна шорсткість має напрямок, перпендикулярний вказаному 

вектору, тобто у напрямку подачі. Вона звичайно більша, ніж поздовжня. 

Для оцінки нерівностей (шорсткості) прийняті параметри Rz, Ra, Rmax. 

Висота нерівностей профілю Rz по десяти точках визначається сумою 

середніх арифметичних абсолютних відхилень точок п’яти найбільших 

мінімумів  Hi min та п’яти найбільших максимумів Hі max профілю у межах базової 

довжини. 
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Середнє арифметичне відхилення профілю Ra є середнім арифметичним 

абсолютних значень відхилень профілю в межах базової довжини  l 

 

( )∑
=

=
n

i
ia y

n
R

1

1
 .                                                  (3.2) 

 

Найбільшою висотою нерівностей профілю Rmax є відстань між лініями 

виступів та западин профілю в межах базової довжини. 

Шорсткість поверхні залежить від способів обробки, а при одному й тому 

ж способі – від режимів різання (подачі, швидкості різання), властивостей і 

структури оброблюваного матеріалу, геометричних параметрів інструменту та 

стану його різальної частини, вібрації інструменту та деталі під час обробки, 

жорсткості технологічної системи ВПІД, характеру пластичної деформації у 

зоні різання. 

Шорсткість виникає внаслідок того, що під час обробки різанням на 

поверхні деталі залишаються сліди дії різальної кромки інструменту у вигляді 

виступів та западин, різних за формою та розмірами. 

Хвилястість поверхні – сукупність нерівностей, що періодично 

чергуються з великим кроком. Хвилястість з’являється внаслідок вібрації, що 

виникає за певних умов у процесі механічної обробки на верстатах, 

нерівномірності процесу різання, биття ріжучого інструменту. Хвилястість 

характеризується висотою і кроком хвилі та має вигляд, близький до 

синусоїдального. 

Шорсткість та хвилястість поверхні відрізняються між собою кроком 

нерівностей. Відношення кроку до висоти нерівностей у шорсткості 50<
H

l
, у 

хвилястості 100...5=
lH

L
. 

Геометрична форма поверхонь характеризується відхиленнями від 

коловидності, циліндричності, прямолінійності, плоскісності та розміщення 
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поверхонь (перекошення осей). Ці параметри контролюються за допомогою 

вимірювальних засобів: індикаторних головок, мікрометрів, щупів, повірочних 

лінійок та пристроїв (призм, центрів, циліндричних контрольних оправок), 

калібрів, шаблонів, спеціальних приладів. 

Напрямок нерівностей відносно сил тертя є важливою геометричною 

характеристикою поверхні. Існує шість напрямків нерівностей: паралельний, 

перпендикулярний, перехресний, довільний, колоподібний, радіальний. 

Під час обробки заготовки в її поверхневому шарі відбуваються зміни: 

підвищується поверхнева твердість та виникають залишкові напруги. Глибина 

та ступінь наклепу (зміцнення) поверхневого шару залежить від властивостей 

та структури металу деталей, способів, умов та режимів обробки. Ступінь 

наклепу являє собою відношення поверхневої твердості до твердості вихідного 

металу. 

Маловуглеродисті сталі та інші пластичні та в’язкі метали, схильні до 

пластичної деформації, піддаються більшому наклепу, ніж високовуглеродисті 

та леговані сталі з високою твердістю. При дуже тонкій обробці глибина 

наклепу складає 1…2 мкм, при грубій – 0,1…1 мкм. 

На стан поверхні можуть впливати високі швидкості різання, за яких 

поверхневий шар перегрівається, що може викликати у ньому фазові 

перетворення (закалювання, віджиг, відпуск); фізико-хімічні взаємодії 

навколишнього середовища (мастильно-охолоджувальної рідини, кисню 

повітря). 

У поверхневому шарі після механічної обробки внаслідок виникнення 

силових та теплових факторів виникають залишкові напруги, значення та знак 

яких залежать від способу та режиму обробки, структури та властивостей 

оброблюваного матеріалу, геометричних параметрів та стану різальних 

інструментів, наявності та властивостей мастильно-охолоджувальної рідини. 

Залишкові напруги виникають за сумісної дії силових та теплових факторів. 
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Силові фактори (пластична деформація) викликають утворення стискаючих 

напруг, теплові – розтягуючі. 

З метою спрямованої зміни фізико-механічних властивостей 

поверхневого шару, утворення поверхневих напруг стискання деталі піддають 

спеціальній обробці, наприклад поверхневе закалювання з нагрівом, хіміко-

термічна обробка, дифузійна металізація, обробка пластичним деформуванням 

поверхневого шару (накатування роликами або кульками, дробеструменева 

обробка). 

 

3.2 Вплив якості поверхонь на експлуатаційні властивості деталей 

харчових машин 

 

Експлуатаційні властивості деталей обладнання харчових виробництв, в 

основному, підкоряються тим же закономірностям, що і деталі інших видів 

обладнання. Відмітними особливостями є такі: 

- поверхні деталей у багатьох випадках знаходяться під дією продуктів 

переробки, миюче-дезинфікуючих розчинів при санітарній обробці; 

- до складу продуктів входять сильні поверхнево-активні речовини 

(олеїнова, лінолева кислоти), корозійно-активні речовини (тісто, фруктові 

соки). Миючі розчини також є поверхнево-активними. 

Шорсткість поверхні значною мірою впливає на такі експлуатаційні 

властивості деталей, як міцність, зносостійкість, корозійна стійкість, тепло- та 

електропровідність. 

Зі збільшенням шорсткості поверхні залишкова міцність деталі при 

циклічному та знакозмінному навантаженні знижується внаслідок того, що 

западини мікропрофілю поверхні служать концентраторами напруг та сприяють 

утворенню тріщин від утоми. На утомлену міцність також впливають рідкі 

середовища, в яких працюють досліджувані зразки. 
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Від шорсткості значною мірою залежить протикорозійна стійкість. У 

заглибинах шорсткої поверхні концентруються корозійно-активні речовини, які 

сприяють корозійному руйнуванню поверхневого шару. 

Шорсткість поверхні значно впливає на теплопровідність контактуючих 

деталей. Теплопровідність контакту поверхонь з більшою шорсткістю значно 

менше теплопровідності контакту гладких поверхонь, тому що в першому 

випадку утворюється повітряний прошарок. Аналогічний вплив шорсткість має 

і на електропровідність. 

Шорсткість поверхні впливає також на умови змащування, герметичність 

стиків, опір протіканню рідин та газів у трубопроводах. 

Більшість деталей виходить з ладу не з-за руйнування, а з-за зношування 

поверхонь, що труться. Відповідно підвищення зносостійкості деталей є одним 

із основних шляхів підвищення надійності та довговічності обладнання. 

На рис. 3.2 показано графік залежності зносу від часу роботи. Ділянка 1 

відповідає періоду припрацьовування. Стикання контактуючих поверхонь 

відбувається по верхівках нерівностей та площа фактичного контакту дуже 

невелика, а фактичний тиск великий. Це викликає зминання та сколювання 

нерівностей. Тому спостерігається прискорене зношування. Ділянка 2 

відповідає періоду менш інтенсивного зношування, тому що по мірі 

припрацьовування площа контакту поверхонь зростає, а фактичний тиск 

зменшується. Ділянка 3 відповідає аварійному зносу. Верхня крива відповідає 

поверхні з більшою, а нижня – з меншою шорсткістю. 

Таким чином, тривалість роботи поверхонь, що труться, з більшою 

шорсткістю до досягнення певного зносу менша, ніж поверхні з меншою 

шорсткістю. Але, поверхня з невеликою шорсткістю не завжди є найбільш 

зносостійкою, тому що утримання мастила на поверхні деталей за різних умов 

тертя залежить від мікрорельєфу поверхні. Тому залежно від конкретних умов 

тертя встановлюють оптимальну шорсткість поверхні. 
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Рисунок 3.2 - Графік залежності зносу І від часу τ 

 

При відхиленні форми поверхні спостерігається нерівномірний знос 

окремих ділянок деталі. Хвилястість призводить до збільшення питомого тиску, 

так як поверхні, що труться, стикаються з виступами хвиль. 

Напрям нерівностей на спряжених поверхнях впливає на коефіцієнт 

тертя. Особливо важливо регламентувати напрям нерівностей при сухому та 

межовому терті. Спряжені поверхні зі співпадаючим напрямом нерівностей 

(наприклад, шліфована шийка та вкладиш, оброблений тонким розточуванням) 

мають найбільший коефіцієнт тертя, а найменший досягається при поєднанні 

спряжених деталей з перехресним напрямом нерівностей (хонінгування, 

супершініфування). 

 

3.3 Вплив методу та режимів обробки на якість поверхні. 

Забезпечення потрібної якості оброблюваних поверхонь 

 

Шорсткість поверхні призначається конструктором виходячи з умов 

роботи деталі. За занадто занижених параметрів шорсткості ускладнюється 

обробка і не завжди поліпшуються експлуатаційні властивості деталей, тому 

необхідно прагнути до забезпечення оптимальної шорсткості поверхонь 

деталей. 

2
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Для кожного способу обробки, так як для точності, існує досяжна та 

економічна шорсткість поверхні (табл. 3.1). Спосіб прикінцевої обробки 

залежить від технічних вимог, що надаються до готової деталі. З урахуванням 

цього кінцевим способом обробки може бути чорнова, чистова або фінішна 

обробка.  

Чорновою обробкою (точінням, свердлуванням, фрезеруванням) 

закінчується виготовлення деталей з поверхнями, що мають шорсткість Rz = 

80…20 мкм та точність обробки за 11…14 квалітетом. 

Чистову обробку (точіння, фрезерування, зенкерування, розвертання, 

шліфування) використовують для отримання поверхонь з шорсткістю Ra = 

2,5…0,8 мкм за 6…9 квалітатів точності. 

За підвищених вимог до точності та шорсткості поверхні після чистової 

обробки виконують фінішні операції (тонке шліфування, супершініфування, 

хонінгування, полірування, притирання, виглажування, накатування, 

розкочування).  

Шорсткість поверхні залежить також від режиму різання, конструкції та 

стану ріжучого інструменту, жорсткості системи ВПІД, фізико-механічних 

властивостей оброблюваного матеріалу, виду мастильно-охолоджуючої рідини 

(МОР). 

Вплив швидкості різання. При точінні сталі зі швидкістю різання 20 м/хв. 

шорсткість максимальна. Це пояснюється тим, що в цій зоні швидкостей 

відбувається інтенсивне нарістоутворення; наріст стійкий та набуває 

найбільших розмірів. Зі збільшенням швидкості різання кількість виділеної 

теплоти зростає, наріст розігрівається та розм’якшується, а при швидкості 

різання 80 м/хв зникає. Наслідком цього є зменшення висоти шорсткості та 

глибини пластично деформованого шару (рис. 3.3). 

Під час обробки крихких металів (чавуну), наріст не утворюється та 

зрізані окремі частки металу зсуваються та хаотично крихко відколюються від 
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основного металу. Це збільшує шорсткість поверхні. Зі збільшенням швидкості 

різання відколювання часток зменшується та зменшується шорсткість. 

 

Рисунок 3.3 - Вплив швидкості різання 

на шорсткість поверхні: 1 - обробка сталі;          

2 - обробка чавуну 

 

Вплив подачі. Під час точіння з 

невеликими подачами зміна їх величини 

незначно відбивається на шорсткості. За 

подач, що перевищують 0,15 мм/об, 

подальше їх збільшення викликає різке збільшення шорсткості. Таким чином, 

надмірне зменшення подач за оздоблювального точіння недоцільне, тому що 

воно, знижуючи продуктивність, не зменшує шорсткість. 

 

Таблиця 3.1 - Економічна точність обробки та шорсткість поверхні 

за різних способів обробки 

 

Обробка Квалітет точності 
обробки Шорсткість поверхні, мкм 

Обточування:   

     чорнове 14...12 Rz =160…80 

     напівчистове 13...11 Rz = 80…20 

    чистове 10...8 Rz = 40…10 

     тонке 8...6 Rz = 1,25…0,63 

Розточування:   

     чорнове 13...11 Rz = 80…40 

     чистове 10...8 Rz = 20…10 

     тонке 8...6 Rа = 1,25…0,63 

Фрезерування:   

     чорнове 13...11 Rz = 80…40 

    0          20         40          60         80  V, 
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Продовження табл. 3.1 

Обробка Квалітет точності 
обробки Шорсткість поверхні, мкм 

   

     чистове 10...8 Rа = 1,25 

Свердління 13...11 Rz = 80…40 

Зенкерування 11...10 Rz = 40…20 

Розвертання:   

     чорнове 10...8 Rа =2,5 

     чистове 8...7 Rа = 1,25…0,63 

Протягування:   

     чорнове 11...10 Rа =2,5 

     чистове 9...7 Rа = 1,25…0,63 

Шліфування:   

     чорнове 10...8 Rа =2,5…1,25 

     чистове 8...6 Rа = 1,25…0,63 

Хонінгування:   

     чорнове 9...7 Rа =2,5…0,63 

     чистове 7...6 Rа =0,63…0,08 

Супершініфування 6...5 Rа =0,63…0,16 

Притирання 7...5 Rа = 0,63…0,04 

Полірування 7...5 Rа =0,63…0,02 

Обкачування, алмазне 

вигладжування 9...6 Rа = 1,25…0,16 

 

Запитання до розділу 3 

 

1. За яким показниками оцінюється якість поверхонь деталей машин? 

2. Чим відрізняються між собою шорсткість і хвилястість? 
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3. Якими показниками оцінюється шорсткість? Яким чином вони 

визначаються? 

4. Які зміни відбуваються у поверхневому шарі під час механічної 

обробки заготовки? 

5. Які чинники впливають на стан поверхні під час механічної обробки? 

6. Назвіть методи цілеспрямованої зміни фізико-механічних властивостей 

поверхневого шару. 

7. Як впливає якість поверхонь на експлуатаційні властивості деталей? 

8. Від яких параметрів залежить зносостійкість деталей? 

9. Чому слід забезпечувати оптимальні параметри шорсткості поверхні? 

10. Як впливає швидкість різання та подача на шорсткість поверхні? 

11. Яким чином впливають стан різального інструменту, жорсткість 

системи ВПІД   на шорсткість поверхні? 
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Розділ 4 

ПРИНЦИПИ БАЗУВАННЯ ЗАГОТОВОК 

 

4.1 Основні поняття про бази в машинобудуванні. Класифікація баз 

 

Базуванням називається надання заготовці або виробові необхідного положення 

щодо обраних осей координат. Базування заготовок на верстаті, деталей і вузлів 

забезпечується вибором відповідних баз. 

Під базами мають на увазі поверхні деталі або складальної одиниці, вісь, точку, яка 

належать заготовці, що виконують функції орієнтування - визначення положення 

зазначеного елемента в просторі або положення цього елемента щодо інших елементів (рис. 

4.1). 

 

 

 

Рисунок  4.1 - Приклади базування: 1 - база; 2 - заготовка 

 

Бази класифікують на 4 види - проектні, конструкторські, технологічні та 

вимірювальні.  

Проектною називається база, обрана під час проектування виробу, технологічного 

процесу його виготовлення або ремонту. Проектними базами визначають розрахункове 

положення деталі щодо інших елементів виробу або ріжучого інструменту, приладу і 

верстата.  

Конструкторською називається база, використовувана для визначення положення 

деталі або складальної одиниці у виробі. Розрізняють основні та допоміжні конструкторські 

бази. Основною називається конструкторська база даної деталі, складальної одиниці, 
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використовувана для визначення їхнього положення у виробі. Допоміжною називається 

конструкторська база даної деталі або складальної одиниці, використовувана для 

визначення положення деталі, що приєднується до них, або складальної одиниці. 

На рис. 4.2 показаний комплект основних баз, що насаджується на вал шестерні, який 

складається з посадкового отвору, торця і шпоночного паза. Комплект допоміжних баз 

може бути поданий на прикладі корпусної деталі, до якої приєднується інша деталь. 

 

 

 

Рисунок  4.2 -  Комплект основних конструкторських  баз: І –посадковий отвір; ІІ – торець;                 

ІІІ – шпоноковий паз 

 

Вимірювальною називається база, використовувана для визначення відносного 

положення заготовки або виробу і засобів виміру. Від вимірювальних баз відраховують 

виконувані розміри під час обробки заготовки чи складанні виробу, або перевіряють 

взаємне розташування поверхонь деталі чи елементів виробу (рис.  4.3).  
 

 

 

Рисунок  4.3 - Вимірювальна база 

 

Технологічними називають бази, що використовуються для визначення 

положення заготовки виробу під час їхнього ремонту. Вони складаються з поверхонь 

заготовки, що стикаються з установочними елементами пристосування або верстата. 
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Ними можуть бути будь-які поверхні заготовки. Розрізняють основні та допоміжні 

технологічні бази.  

Основною технологічною базою називається поверхня деталей, що служить для 

установки деталі під час обробки та сполучається з іншою деталлю, що спільно працює в 

зібраній машині, або впливає на роботу даної деталі. Як приклад можна навести зубчасте 

колесо, в якому отвір є основною базою, бо поверхня отвору  сполучається з валом, на 

який насаджують колесо і  до того ж під час обробки колесо базується отвором на 

оправці, завдяки чому досягається співпадіння осей отвору і зовнішньої циліндричної 

поверхні початкового кола зубців колеса, що забезпечує правильну роботу його у 

зібраному вузлі. 

Допоміжними технологічними базами служать поверхні, спеціально створювані на 

деталі виходячи з технологічних міркувань і на роботу деталі у виробі не впливають. Вони 

використовуються в тому випадку, коли конструкція оброблюваної деталі виключає або 

ускладнює використання технологічної бази, або вимагає для цього складних 

пристосувань. Прикладом допоміжних баз є центрові отвори валів, що 

використовуються лише під час обробки, бо за конструкцією вони не потрібні. 

Технологічні бази за послідовністю використання в технологічному процесі 

розділяють на чорнові та чистові. Чорновими базами служать необроблені поверхні. Чорнові 

бази повинні бути по можливості рівними і гладкими, без поверхневих дефектів. Вони 

використовуються тільки як вихідні до обробки чистових баз, тобто на перших операціях, коли 

оброблених поверхонь у заготовки ще немає.  При подальшій обробці використовуються 

чистові бази, якими служать оброблені з необхідною точністю поверхні.  

 

4.2 Принцип сталості та суміщення баз 

 

Найбільшої точності обробки деталі можна досягти в тому випадку, коли весь 

процес обробки проводиться від однієї поверхні за однієї установки, тому що кожна 

нова установка і зміна баз неминуче веде за собою зниження точності.  
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Принцип сталості баз заключається в тому, що під час виконання всіх основних 

технологічних операцій, за винятком першої, коли готується чистова база, 

використовуються одні й ті ж самі поверхні в якості технологічних баз. З метою 

досягнення необхідної точності необхідно всі наступні, одна за одною, операції виконувати за 

тих самих баз за мінімальної кількості верстатів. При виборі баз різного призначення треба 

прагнути використовувати одну й ту ж саму поверхню в якості різних баз, тому що це 

теж сприяє підвищенню точності. 

У цьому відношенні доцільно в якості бази використовувати технологічну, якщо це 

можливо. Ще більш високої точності обробки можна досягти, якщо база є одночасно і 

технологічною, і вимірювальною. У цьому і полягає принцип суміщення баз. 

Рішення питання про можливість використання технологічної бази в якості 

вимірювальної залежить від того, який розмір деталі повинен бути точно витриманий і від якої 

поверхні під час виміру може бути зроблений відрахунок розміру. 

На рис. 4.4, а точно витримується розмір х. Відрахунок цього розміру здійснюється від 

поверхні А-А, що є одночасно і вимірювальною і технологічною базою. На рис. 4.4, б 

точно  витримується  розмір  у.  Відрахунок  його  робиться  від  поверхні В-В, що є в цьому 

випадку вимірювальною базою. Технологічною базою в цьому випадку, як і раніше 

служить поверхня А-А, на якій в обох випадках встановлюється оброблювана деталь. 

 

                                                                                                                            Вимірювальна база 

 
                                                 Технологічна та                                           Технологічна база 
                                             вимірювальна база 

                                                                      а                                                                 б 

Рисунок 4.4 - Базування із суміщенням (а) і несуміщенням (б) технологічної та 

вимірювальної баз 
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4.3 Правила вибору технологічних баз під час проектування 

технологічних процесів 

 

Від правильного вибору баз залежать такі технологічні результати, як точність 

обробки, можливі похибки, трудомісткість і зручність установки деталі, складність 

конструкцій пристосувань, вартість виконання операцій. 

Під час вибору технологічних баз необхідно дотримуватися таких правил. 

1. Обрана база повинна забезпечити зручну установку і зняття заготовок на верстаті 

за мінімальних витрат сил. 

2. При використанні засобів автоматизації обрані бази повинні забезпечувати зручне 

використання механізмів, нормальне захоплення деталей. 

3. Розміри базової поверхні повинні бути такі, щоб забезпечити надійну стійкість 

заготовки на верстаті, просте закріплення. 

4. Прийняті бази повинні дозволити використовувати стандартні або 

типові пристосування. 

5. Необхідно дотримуватись принципу сталості баз. У разі потреби зміни баз варто 

віддати перевагу поверхні, що найбільш точно зорієнтована стосовно поверхні, що раніше 

служила базою. 

6. Необхідно дотримуватися принципу суміщення баз. Якщо на якомусь етапі цього 

принципу дотриматися не вдається, то потрібно перейти до іншої бази, що приведе до 

найменшої похибки від несуміщення баз. 

7. Прийняття допоміжної бази в технологічному процесі автоматично порушує 

принцип суміщення баз. Проте у низці випадків доцільно застосовувати допоміжну базу для 

виконання принципу сталості баз. При вдалому виборі такої бази більша частина операцій 

або всіх операцій можуть виконуватися на тих самих базах, що дозволяє різко знизити 

похибку установки. 
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Запитання до розділу 4 

 

1.  Що мають на увазі під поняттями база та базування? 

2.  На які види класифікують бази? 

3.  Наведіть приклади основної та допоміжної конструкторської бази. 

4.  Для чого використовується вимірювальна база? 

5. Для  чого  використовується  технологічна  база?  Які відомі види 

технологічної бази? 

6. На  які  види  розділяють  технологічні  бази  за  послідовністю 

використання в технологічному процесі? 

7.  У чому полягає принцип сталості баз? 

8.  У чому полягає принцип суміщення баз? 

9.  Яких правил необхідно дотримуватись при виборі технологічних баз? 
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Розділ 5 

ЗАГОТОВКИ ТА ПРИПУСКИ НА МЕХАНІЧНУ ОБРОБКУ 

 

5.1 Основні види заготовок у харчовому машинобудуванні, 

їх характеристика та способи отримання 

 

Вибір заготовок – одне з найважливіших технологічних питань, від 

правильного вирішення якого залежать раціональні витрати матеріалу, число і 

складність операцій і переходів, трудоємність і вартість обробки в цілому.  

У машинобудуванні використовують такі основні види заготовок: 

- відливки з чавуну, сталі та кольорових металів; 

- поковки та об’ємні штамповки зі сталі та кольорових сплавів; 

- листові штамповки та холодновисаджені заготовки; 

- сортовий та профільний прокат зі сталі та кольорових сплавів; 

- комбіновані (зварні або штампозварні) заготовки; 

- заготовки з металевих порошків; 

- заготовки з пластмас. 

У харчовому машинобудуванні використовують такі основні методи 

отримання ливарних заготовок: литтям у разові форми, отримані ручним або 

машинним формуванням; литтям у металеві форми; відцентровим литтям; 

литтям під тиском;  литтям за виплавлюваними моделями; литтям в оболонкові 

форми. 

Лиття в разові форми. Разові форми виготовляють з піщано-глинистої 

суміші та використовують для отримання відливок з різних матеріалів. У таких 

формах отримують до 80% ливарних деталей. Лиття у відкриту земляну форму 

використовують в одиничному та дрібносерійному виробництві для отримання 

заготовок простих за конструкцією деталей. Змінюючи спосіб формування, 

використовуючи різні матеріали моделей та склади формувальних сумішей, 
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можна отримати відливки з достатньо точними розмірами, чистою поверхнею, 

які не потребують подальшої механічної обробки по окремих поверхнях. 

Машинне формування забезпечує більш високу, порівняно з ручним, 

продуктивність та точність відливок. 

Лиття у металеві форми (у кокіль) має такі переваги порівняно з литтям 

у піскові форми, як поліпшення структури та механічних властивостей металу, 

підвищення точності розмірів та зменшення шорсткості поверхні відливок, 

підвищення продуктивності праці у 2…3 рази, зменшення у 5…6 разів 

необхідної виробничої площі, зменшення витрат на формувальні матеріали на 

60…70%. 

Обмежує використання кокільного лиття висока вартість складних 

кокілей та не завжди достатня їх стійкість, зумовлена температурою плавлення 

металу відливки. Даний спосіб дозволяє отримати відливки масою від кількох 

грамів до десятків тонн. Його доцільно використовувати в умовах 

великосерійного та масового виробництв. 

Відцентровий метод отримання відливок використовується у тих 

випадках, коли для заповнення форми рідким металом можуть бути 

використані відцентрові сили. Частіш за все його використовують для 

отримання заготовок, які являють собою тіла оберту (труби, втулки). Переваги 

методу такі: достатньо висока точність; щільна, дрібнозерниста структура 

металу; шлакові включення накопичуються на внутрішній поверхні відливок та 

можуть бути видалені обробкою. 

Лиття під тиском – високопродуктивний метод отримання точних 

відливок, подальша обробка яких або повністю виключається, або зводиться до 

окремих операцій (свердління отворів невеликого діаметру, нарізання різьби, 

полірування). Продуктивність методу дуже велика. Використання його 

обмежується високою вартістю прес-форм, стійкість яких залежить від 

температури плавлення металу.  

Отримання заготовок литтям за виплавлюваними моделями 
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використовується для отримання точних відливок або таких, що не потребують 

подальшої механічної обробки, або ця обробка обмежується оздоблювальними 

операціями. Це найбільш тривалий та трудомісткий технологічний процес 

серед усіх способів лиття. Його доцільно використовувати у великосерійному 

та масовому виробництвах для отримання складних та відповідальних деталей, 

до точності яких та якості поверхні надаються високі вимоги, для деталей 

складної конфігурації, які неможна виготовити як єдине ціле ніякими іншими 

способами. 

 Метод лиття в оболонкові форми призначений для отримання точних 

відливок. Він заснований на властивості термореактивної смолопіщаної суміші 

приймати форму підігрітої металевої моделі та утворювати щільну 

швидкотвердіючу оболонку. Оболонкова форма до часу затвердіння відливки 

легко руйнується та не перешкоджає зсаджуванню металу, тому у відливках 

виникають незначні внутрішні напруги та поліпшуються механічні властивості 

порівняно з відливками, виготовленими в піщано-глинистих формах. Найбільш 

доцільне використання лиття в оболонкові форми при масовому та 

великосерійному виробництві.  

 У харчовому машинобудуванні використовуються заготовки, отримані 

методами обробки тиском − об’ємним штампуванням, вільною ковкою, 

листовим штампуванням, холодною висадкою. 

Вільною ковкою отримують заготовки порівняно простої форми, з грубою 

поверхнею та з великими припусками на обробку. Їх використовують в 

одиничному та дрібносерійному виробництві. 

Об’ємні штамповки отримують у підкладних та закріплених штампах. У 

підкладних штампах виготовляють заготовки на кувальних молотах у 

малосерійному виробництві, коли використання штамповочних молотів або 

пресів та дорогих закріплених штампів не оправдане. Іноді заготовку, 

попередньо підготовлену вільною ковкою за допомогою універсального 

ковальського інструменту, розміщують у підкладний штамп і тут же на молоті 
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надають їй остаточно потрібну форму. У великосерійному та масовому 

виробництві для отримання дрібних та середніх за розміром заготовок 

використовують об’ємну штамповку в закріплених штампах, яка забезпечує 

більш високу точність та продуктивність. 

Поковки та об’ємні штамповки перед спрямуванням до механічного цеху 

попередньо обробляються. Для видалення окалини очищують поверхні 

заготовок у дробеструменевих та піщаноструменевих установках, для надання 

заготовкам необхідних механічних властивостей їх піддають термічній обробці 

(віджиганню, нормалізації, поліпшенню). 

Холодне об’ємне штампування використовується для обробки матеріалів 

з каліброваного прокату, які мають у холодному стані достатню пластичність. 

Листовим штампуванням отримують заготовки простої та складної 

форми, плоскі та просторові з металевих і неметалевих матеріалів: шайби, 

прокладки, втулки, кришки, днища апаратів. Вихідним матеріалом служить 

листовий прокат, смуги, згорнені у рулон стрічки з пластичного матеріалу. 

Найбільш широко використовуваними матеріалами та сплавами для листового 

штампування є низьковуглеродиста сталь, пластична легована сталь, мідь, 

латунь, алюміній, титан. За товщини матеріалу до 6…8 мм здійснюють холодне 

листове штампування (без нагріву), а за більшої товщини – гаряче, з нагрівом 

до кувальних температур.  

Отримання заготовок холодним штампуванням має такі основні переваги: 

- мінімальна маса за заданої міцності та жорсткості; 

- достатньо висока точність розмірів та невелика шорсткість; 

- надзвичайно висока продуктивність процесу. 

 Сортовий прокат із сталі та деяких кольорових сплавів використовується 

для отримання заготовок, а також виготовлення поковок і штамповок. Деталі з 

прутка виготовляють на токарних автоматах, токарно-револьверних і токарних 

верстатах. В окремих випадках використовують штучні заготовки, які 

відрізають від прутка одним з таких способів: ножицями по металу і пресами, 
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розпилюванням, відрізними різцями, анодно-механічною, газовою і дуговою 

різками. 

 Комбіновані заготовки використовують для виготовлення стальних 

деталей складної форми (наприклад, ступінчастих валів з великим перепадом 

діаметрів). Їх поділяють на окремі більш прості елементи, які можна відрізати 

від сортового прокату, відлити, відштампувати тощо, а потім з’єднати 

зварюванням. Трудоємність виготовлення, а в деяких випадках і маса 

комбінованих заготовок значно менші, ніж монолітні заготовки.  

Порошкова металургія – галузь технології, що займається виготовленням 

порошків та деталей з них. На практиці використовують порошки майже усіх 

металів та багатьох сплавів у різних сполученнях, а також суміші з неметалами. 

Металеві та неметалеві порошки у потрібних пропорціях змішують між собою, 

потім змішують з пластифікаторами. Вироби з порошків частіше за все 

формують пресуванням у прес-формах, але використовують також прокат 

порошкових виробів (стрижні, стрічки), формування вільним засипанням 

(фільтри). Після формування проводять спікання, за якого механічна заготовка 

набуває заданої міцності, а пластифікатор вигоряє. 

З порошкових матеріалів отримують деталі з різними заданими 

властивостями: з твердих сплавів; з антифрикційних та фрикційних матеріалів; 

деталі з особливими властивостями. 

Деталі з твердих сплавів використовуються у тих випадках, коли потрібна 

особливо висока зносостійкість (наприклад, закаточні ролики автоматів для 

закатування консервних банок). 

Антифрикційні матеріали використовуються для виготовлення вкладишів 

підшипників та підшипникових втулок. Фрикційні матеріали використовують у 

гальмових пристроях у вигляді накладок на стальну або чавунну основину 

гальмового елемента. 

З порошкових матеріалів виготовляють також заготовки деталей широкої 

номенклатури (зірочки, шестерні, кулачки, поршні, шайби). Деталі з 
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порошкових матеріалів, у більшості випадків, не потребують механічної 

обробки. 

В обладнанні харчової промисловості використовуються різноманітні 

неметалеві матеріали: пластмаси, гума, деревина, азбест, шкіра тощо. 

Найбільш широко використовуються пластмаси, з яких виконують деталі 

порівняно невеликих розмірів (крильчатки, втулки, шківи, штурвали, ручки). 

Широко використовують заготовки з пластмас для облицювання.  

Заготовки з пластмас отримують пресуванням у прес-формах, декілька 

рідше литтям під тиском та литтям у форми. Широко використовують також 

прутки, смуги, труби, листи, плівку. Поширений метод отримання заготовок з 

деяких пластмас штампуванням. В окремих випадках заготовки з пластмас 

обробляють різанням. 

 

5.2 Завдання раціонального вибору заготовки, 

техніко-економічне обґрунтування вибору заготовки 

 

Вибір способу отримання заготовки здійснюється з урахуванням типу 

виробництва, матеріалу та вимог, що надаються до якості деталей, розмірів, 

маси та конфігурації заготовки, а також можливостей обладнання. 

Для малосерійного та одиничного виробництва характерно використання 

в якості заготовок гарячекатаного прокату, відливок, отриманих литтям у 

піщано-глинисті форми, та поковок, що отримані куванням. 

В умовах великосерійного та масового виробництва рентабельні такі 

способи виробництва заготовок, як гаряче об’ємне штампування, лиття у кокіль 

та під тиском, в оболонкові форми та за виплавлюваними моделями. 

Використання цих способів дозволяє скоротити припуски на механічну 

обробку, знизити трудомісткість виготовлення деталей. 

Матеріали деталей повинні мати необхідний запас певних технологічних 

властивостей − ковкість, штампованість, рідкотекучість, зварюваність, 
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оброблюваність. Чим нижче пластичність матеріалу, тим складніше отримати 

якісну заготовку обробкою металів тиском. Особливо жорсткі вимоги з 

пластичності надаються до тих сплавів, вироби з яких піддаються холодній 

обробці тиском – витискуванню, витягуванню, вигинанню, формуванню. 

При виборі способу отримання відливок необхідно враховувати 

технологічні властивості сплавів. Так, якщо сплав має знижену рідкотекучість, 

не рекомендується використовувати лиття в металеві форми. Рідкотекучість 

підвищується при литті під тиском, відцентровому, за виплавлюваними 

моделями. Якщо сплав має високу схильність до зсаджування, не слід 

використовувати лиття в металеві форми та під тиском, тому що в першому 

випадку можливе утворення тріщин із-за низької піддатливості форми, у 

іншому – підвищення трудомісткості виготовлення з-за складності прес-форми. 

При виборі способу лиття необхідно також враховувати технологічність 

конструкції деталі відносно кожного з розглянутих випадків. 

Тонкостінні відливки найбільш складних конструкційних форм можна 

отримати литтям за виплавлюваними моделями та під тиском. Литтям у 

піщано-глинисті форми також можна отримати досить складні відливки. При 

литті в кокіль форма відливки повинна бути за можливістю більш простою, при 

відцентровому литті основний тип деталей – тіла оберту. 

Бажано обирати такий спосіб лиття, який забезпечив би задану точність 

та параметр шорсткості поверхні. Якщо деталь може бути отримана як з 

відливки, так і з поковки, то перед усім необхідно оцінити вимоги, що 

висуваються до деталі умовами експлуатації, які викладено у кресленні готової 

деталі. Відповідальні деталі, до яких надають підвищені вимоги за механічними 

властивостями, особливо за ударною в’язкістю, рекомендується виготовляти з 

кувальних або штампувальних заготовок. 

Найбільш достовірний критерій вибору способу отримання заготовок – 

собівартість виробу, яка вміщує витрати на виробництво заготовок та 

механічну обробку. Розрахунком собівартості заготовок можна обмежитися у 
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тому випадку, якщо порівнювані процеси забезпечують однаковий об’єм 

механічної обробки. 

 

5.3 Поняття про загальний та операційний припуски на обробку. 

Фактори, що визначають мінімальний припуск 

 

Будь-яка заготовка, призначена для подальшої механічної обробки, 

виготовляється з припуском на розміри готової деталі. 

Припуск – надмірний шар металу, що видаляється за механічної обробки 

заготовки. Поверхні деталі, що не піддаються обробці, припусків не мають. 

Припуски поділяють на загальні та міжопераційні. 

Під загальним мають на увазі припуск, що знімається протягом усього 

процесу обробки даної поверхні – від їх розміру до кінцевого розміру готової 

деталі. Міжопераційним називають припуск, який видаляється при виконанні 

окремої операції. 

Припуск повинен мати розміри, що забезпечують виконання для даної 

деталі необхідної механічної обробки при задоволенні встановлених вимог до 

шорсткості та якості поверхні металу і точності розмірів деталі за найменшої 

витрати матеріалу та вартості деталі. Такий припуск є оптимальним. Величина 

припуску значно впливає на витрату матеріалу, собівартість та продуктивність 

обробки, витрату електроенергії. 

Завищення припуску призводить до нераціонального використання 

металу, збільшення його відходів, підвищення трудомісткості обробки, 

збільшення витрати різального інструменту, збільшенню витрати 

електроенергії. 

Заниження припусків може бути причиною появи браку, ускладнення 

установки та збільшення вартості обробки заготовки на верстаті. 

При встановленні величини припуску, слід враховувати: виробничу 

програму за даною деталлю; спосіб отримання заготовки; форму, розміри та 
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шорсткість оброблюваної поверхні; матеріал заготовки; товщину дефектного 

шару (тріщини, забруднення, окалини). 

 

5.4 Методи розрахунку припусків 

 

Загальний (сумарний) припуск складається з таких основних величин: 

1 – товщини дефектного поверхневого шару, що підлягає зняттю за 

перший чорновий прохід різального інструменту; 

2 – суми припусків на усі проміжні операції, що враховують вплив низки 

факторів (похибка форми, просторові відхилення, похибка установки, 

операційні допуски на розміри, клас шорсткості поверхні); 

3 – величини негативного відхилення від номінального розміру заготовки 

(якщо таке передбачене). 

Припуск на товщину дефектного поверхневого шару, що підлягає зняттю 

за перший чорновий прохід різального інструменту, а також загальний припуск 

для різних видів заготовок та припуски на проміжні операції механічної 

обробки можна приймати за довідковими даними (дослідно-статистичний 

метод). У виробничих умовах розміри припусків встановлюють на підставі 

дослідів, користуючись практичними даними залежно від ваги та габаритних 

розмірів деталі, необхідної точності та класу чистоти обробки. 

При використанні розрахунково-аналітичного методу враховують 

конкретні умови обробки та отримують більш точні значення мінімальних 

проміжних припусків, які потім сумуються для отримання загального припуску. 

В основу розрахунку мінімального проміжного припуску покладено умову 

видалення похибки обробки та дефектів поверхневого шару, отриманих за 

попередньої обробки, а також похибки установки та базування на виконаному 

переході. 
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Симетричний припуск на діаметр зовнішніх та внутрішніх поверхонь тіл 

оберту (вал, отвір) визначають за формулою 

 

( )[ ]22
min 22 вaaaв

TRZ ερ +++= .                                      (5.1) 

 

Симетричний припуск на дві протилежні паралельні плоскі поверхні 

визначають за формулою 

 

( ) ( )[ ]вaaaв
TRZ ερ +++= 22 min .                                      (5.2) 

 

Асиметричний припуск на одну з протилежних плоских паралельних 

поверхонь визначають за формулою 

 

( ) ( )вaaaв
TRZ ερ +++=min ,                                       (5.3) 

 

де Ra – середнє арифметичне відхилення профілю поверхні на 

попередньому переході; Та – глибина дефектного шару, що залишився від 

попередньої обробки; aρ  - сумарне значення просторових відхилень у 

розміщенні оброблюваної поверхні відносно базових, передбачене для 

попередньої операції (переходу); вε  - припущена похибка установки та 

базування заготовки на виконуваній операції (переході). 

Коефіцієнт 2 у перших двох формулах свідчить про те, що припуск дано 

на діаметр або на два боки. 

 

5.5 Визначення операційних розмірів та допусків 

 

Встановивши проміжні (операційні) припуски, визначають операційні 

розміри та допуски на них. Наприклад, у виготовлюваного з прокату валу 
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шийки обробляються у три операції: 1 – токарна чорнова, 2 – токарна чистова,  

3 – шліфувальна (рис. 5.1). Як отримувана для обробки (чорнова), так і після 

кожної операції заготовка має свій номінальний розмір (Dном). Кожен з цих 

розмірів отримують у межах певних допусків (Dmax, Dmin). Розміщення допуску 

не чорнову заготовку двобічне ( minmax загзагзаг DD −=δ ). 

 

 
 

Рисунок 5.1 - Схема розміщення операційних припусків і допусків під час 

обробки заготовки вала  

 

Для зменшення вірогідності отримання браку при механічній обробці 

проміжні допуски (допуски на операційні розміри DІ, DІІ, DІІІ) призначають з 

розміщенням поля допуску в тіло деталі, тобто для деталі, що охоплює, у плюс, 

а для деталі, що охоплюється, − у мінус. Величину операційного допуску 
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обирають виходячи з економічної точності для даної операції використаного 

методу обробки. 

З урахуванням операційних допусків розрізнюють номінальні, 

максимальні та мінімальні припуски на обробку (zном, zmax, zmin). 

Вкажемо зв’язок між ними для другої операції: 

 

IIIinIIIIIIномaxII zzz δδδ ++=+= ImIm .                                   (5.4) 

 

У технологічних розрахунках користуються номінальними припусками, а 

за точних розрахунків режимів різання – максимальними. 

 

Запитання до розділу 5 

 

1. Перерахуйте основні види заготовок у харчовому машинобудуванні. 

2. У чому полягає технологія отримання заготовок литтям у разові та 

металеві форми? Які переваги має лиття у металеві форми? 

3. В яких випадках доцільно використовувати відцентровий метод 

отримання відливок та лиття під тиском? 

4. Як здійснюється лиття в оболонкові форми? 

5. Перерахуйте і дайте характеристику заготовкам, що отримані методами 

обробки тиском? 

6. У чому полягає суть методу порошкової металургії при виробництві 

деталей? 

7. Назвіть методи переробки пластмас у вироби. 

8. Які чинники є вирішальними під час вирішення завдань раціонального 

вибору заготовки? 

9. Який критерій вибору способу отримання заготовок є найбільш 

достовірним? 
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10. Що мають на увазі під поняттям припуск? На які види його 

поділяють? 

11.  До чого призводить заниження чи завищення припусків? 

12.  З яких величин складається загальний припуск?  

13.  Які існують методи розрахунку припусків? 

14. У чому  особливості  дослідно-статистичного  і  розрахунково-

аналітичного методів розрахунку припусків? 

15.  Яка характерна ознака є для симетричного припуску? 

16.  Наведіть приклад щодо визначення операційних розмірів та допусків. 
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Розділ 6 

ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

У ХАРЧОВОМУ МАШИНОБУДУВАННІ 

 

6.1 Вихідні дані та послідовність розробки технологічного процесу 

 

Для розробки технологічних процесів вихідними та керівними 

документами є: 

- програмне завдання випуску виробів; 

- робочі креслення деталей, збірних одиниць та усього виробу; 

- технічні умови на деталі та збірні одиниці; 

- керівні та довідкові матеріали (альбоми, каталоги, паспорти обладнання 

та пристроїв, ГОСТи та нормалі на вимірювальні та різальні інструменти, 

нормативи режимів різання та технічного нормування, нормативи операційних 

припусків); 

- відомості про обладнання, виробничі площі. 

На початку розробки технологічного процесу встановлюють тип 

виробництва. Потім проводять контроль креслень та перевірку технологічності 

конструкції деталей, збірних одиниць та усієї машини. 

Загальними правилами розробки технологічного процесу та вибору 

засобів технологічного оснащення є наступні: 

1. Призначається спосіб виготовлення заготовки, який визначається 

розміром виробничої програми, технологічними особливостями матеріалу, 

розмірами та конструктивними формами заготовки, точністю виконання та 

якістю поверхневого шару. На підставі технологічних характеристик способів 

виготовлення заготовок та економічних розрахунків технолог обирає 

раціональну заготовку та уточнює вимоги до неї. 
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2. Для серійного виробництва визначається розмір партії деталей, які 

одночасно використовуються у виробництві. Розмір партії деталей визначається 

з урахуванням календарних строків випуску готових виробів, наявності запасу 

матеріалів, тривалості процесу обробки, складності налагодження обладнання, 

номенклатури виробів. 

3. Складається технологічний маршрут (план) обробки деталі з 

розбивкою на операції. 

4. Проводиться підбір обладнання та пристроїв для кожної операції, 

розбивка операцій на установи та переходи, вибір конструкції та розмірів 

вимірювального та різального інструменту для кожного переходу. 

5. Виконуються технологічні розрахунки: розмір оброблюваних 

поверхонь; міжопераційні припуски та допуски; режими різання для кожного 

переходу, норми часу на операцію. 

6. Визначається кваліфікація роботи. 

7. Оформлюється технологічна документація. 

Деталізація технологічного процесу залежить від типу виробництва. В 

одиничному виробництві технологічні процеси докладно не розробляються, а 

складається тільки маршрут операцій з вказуванням їх послідовності, 

потрібного обладнання, пристроїв, різального та вимірювального інструментів 

та часу на обробку. У масовому та великосерійному виробництві технологічні 

процеси розробляються докладно з обґрунтуванням усіх прийнятих рішень. 

 

6.2 Складання технологічного маршруту 

та вибір способів обробки деталей 

 

Технологічний маршрут обробки деталі – це послідовність виконання 

технологічних операцій на певному обладнанні, яке обирають на підставі вимог 

робочого креслення та заготовки. 



 

 

 

67 

Розробка технологічного маршруту − багатоваріантне завдання. При 

складанні плану та виборі методу обробки заготовки враховується тип 

виробництва та економічна доцільність його використання. В одиничному та 

малосерійному виробництві виконання технологічних операцій проводиться на 

універсальному обладнанні з використанням універсального оснащення. У 

серійному виробництві використовують методи виготовлення деталей машин з 

налагодженням верстатів на операцію за принципом концентрації з 

паралельним виконанням декількох переходів. У великосерійному та масовому 

виробництвах технологічний процес здійснюється за принципом паралельної 

концентрації операцій та, рідше, за принципом диференціації. 

За заданою точністю та шорсткістю поверхонь з урахуванням маси, 

розмірів та форми деталі намічають можливі методи прикінцевої обробки та 

необхідне обладнання. Обираючи метод прикінцевої обробки доцільно 

використовувати характеристики точності різних методів. Знаючи вид 

заготовки, можна принципово вирішити питання про первинну обробку. Так, 

якщо заготовка достатньо груба, то спочатку проводять чорнову обробку. Якщо 

ж заготовка точна та має невеликі припуски, то одразу проводять чистову, а 

іноді й оздоблювальну обробку. Після вибору кінцевого та початкового методів 

обробки встановлюють проміжні методи. Кожному методу кінцевої обробки 

передує один або кілька попередніх, менш точних. 

Необхідна точність та шорсткість поверхонь можуть бути отримані 

різними технологічними методами. Так, за обробки отвору з допуском за 8-м 

квалітетом точності у чавунній заготовці з відлитим отвором попередня 

обробка може бути виконана чорновим розточуванням та попереднім 

зенкеруванням. Технологічними переходами, що забезпечують кінцеву 

обробку, можуть служити розвертання, тонке розточування, протягування, а 

проміжними − чистове зенкерування або чистове розточування. 

При складанні технологічного маршруту можна користуватися 

наступними правилами: 
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- встановлюється необхідність проведення чорнової, чистової та 

оздоблювальної обробки; 

- обирається тип використовуваних верстатів; 

- щоб зменшити вплив деформації заготовки, яка відбувається за чорнової 

обробки, на точність деталі, у більшості випадків доцільно виділяти операції 

чорнової та чистової обробки; 

- на першій операції слід обробляти  поверхні, які будуть служити 

чистовими базами на подальших операціях; 

- оздоблювальна обробка звичайно виконується на завершальній стадії 

процесу; 

- якщо деталь піддається термічній обробці, то механічна обробка 

поділяється на виконувану до та після термічної обробки; 

- виконувані варіанти технологічного маршруту доцільно представляти у 

вигляді операційних ескізів, на яких слід показати: схему базування та схему 

закріплення заготовки; оброблювані поверхні, їх точність та шорсткість, 

отримувані на даній операції. 

Після порівнювання варіантів технологічного маршруту обирається 

оптимальним, на який і розробляється більш докладно технологічний процес 

обробки. 

 

6.3 Вибір обладнання, пристроїв, різального 

та вимірювального інструментів 

 

Під час розробки технологічного маршруту обирають необхідне 

обладнання, його модель з урахуванням таких факторів: 

- розміри заготовки та оброблюваних поверхонь; 

- можливість досягнення потрібної точності та шорсткості поверхні за 

чистової обробки, що зумовлюється точністю, жорсткістю та швидкохідністю 

верстата; 
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- можливість здійснення на верстаті раціональних режимів різання (за 

потужністю, жорсткістю, кінематичними даними); 

- достатня продуктивність, що забезпечує задану програму випуску 

деталей; 

- для чорнових операцій  використовуються верстати з невисокою 

точністю, для чистових операцій вибір верстата зумовлюється жорсткістю, 

точністю та швидкохідністю. 

Вибір верстата за ознакою універсальності залежить, в основному, від 

типу виробництва. У харчовому машинобудуванні, де переважають 

малосерійне та серійне виробництва, використовують звичайно універсальні 

верстати, у деяких випадках револьверні, токарні автомати та напівавтомати, 

агрегатні верстати та верстати з програмним керуванням. Правильність вибору 

верстата за продуктивністю може бути оцінено коефіцієнтом завантаження 

верстата за часом. 

У харчовому машинобудуванні використовуються різні верстатні 

пристрої. Вибір їх типу та конструкції визначається програмою випуску 

деталей. У малосерійному виробництві широко використовуються універсальні 

пристрої, які є належністю верстата (патрони, тиски, поділяючі головки). У 

серійному та особливо великосерійному виробництві широко 

використовуються спеціальні верстатні пристрої. У серійному виробництві 

використовують збірно-розбірні пристрої. На більшій частині заводів харчового 

машинобудування у мало- та середньосерійному виробництвах з успіхом 

використовуються універсально-збірні пристрої. 

При виборі різального інструменту за можливістю слід орієнтуватися на 

стандартний та нормалізований інструмент та лише за необхідності − на 

спеціальний. Різальний інструмент обирають, враховуючи метод обробки, 

програму випуску деталі, її матеріал, розміри, форму, шорсткість 

оброблюваних поверхонь. 
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Вибір матеріалу різальної частини інструменту визначається 

властивостями оброблюваного матеріалу та умовами виконання операції. 

Основними матеріалами для різальних інструментів є тверді сплави, 

швидкорізальні сталі, мінералокерамічні сплави, синтетичні надтверді 

матеріали (алмаз, ельбор, гексаніт). Інструменти, обладнані 

вольфрамокобальтовими сплавами використовують для обробки кольорових 

металів, чавуну, неметалевих матеріалів. Для обробки стальних деталей 

використовують титановольфрамові тверді сплави. Мінералокерамічні сплави 

мають підвищену крихкість, тому їх використовують для чистової та 

напівчистової обробки за наявності жорсткої системи ВПІД. За чистової 

обробки загартованих деталей та високоміцних чавунів знаходить 

використання лезовий та абразивний інструмент з алмазу, ельбору, гексаніту та 

інших синтетичних надтвердих матеріалів. 

Знаходять використання різці, фрези, розточні головки, обладнані 

стандартними багатогранними непереточуваними пластинками твердих сплавів 

та мінералокераміки. Механічне кріплення пластинок до тримача дозволяє 

підвищити ефективність використання інструмента та знизити витрати 

матеріалу і експлуатаційні витрати. 

Вимірювальні засоби обирають, враховуючи вид вимірювальної поверхні, 

точність виконуваного розміру, програму випуску деталей. В одиничному та 

малосерійному виробництвах використовують, в основному, універсальні 

вимірювальні інструменти: мікрометри, штангенциркулі, нутроміри, 

глибиноміри, штихмаси. У великосерійному та масовому виробництвах, коли 

виготовляється велика кількість деталей одних і тих самих розмірів, 

використовують спеціальні вимірювальні прилади: межові калібри та шаблони; 

індикаторні прилади, контрольно-вимірювальні пристрої, а також автоматичні 

пристрої. Шорсткість оброблених  поверхонь контролюють звичайно зразками 

шорсткості (еталонами) або спеціальними приладами. 
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6.4 Методика визначення режимів різання 

 

Встановивши припуски на обробку та проміжні розміри, обирають 

оптимальний режим різання, від параметрів якого залежать продуктивність та 

точність обробки, якість поверхні. Параметри режимів різання обирають у такій 

послідовності: глибина різання, подача, швидкість різання. 

Глибина різання визначається операційним припуском. Необхідно 

прагнути до зменшення кількості проходів та на чорновій операції припуск 

знімати за один прохід. При цьому глибина різання дорівнює операційному 

припуску. Якщо він перевищує для даної обробки припустиму глибину різання, 

то призначають два або більше робочих ходів. За чистової обробки глибину 

різання обирають такою, щоб забезпечити необхідну точність та шорсткість 

поверхні. 

Обравши глибину різання, призначають величину подачі з урахуванням 

таких факторів: 

- характеристики деталі та її оброблюваних поверхонь (жорсткості, 

вібростійкості, шорсткості, точності); 

- різального інструменту (міцності, жорсткості, вібростійкості); 

- міцності механізму подачі верстата.  

Дійсну подачу приймають за паспортом та близькою до розрахункової. 

Після вибору подачі призначають період стійкості різального інструменту. 

Виходячи з обраної глибини різання, подачі та періоду стійкості, 

визначають швидкість різання, припустиму стійкість різального інструменту. 

Потім знаходять розрахункову частоту оберту заготовки чи інструмента, або 

розрахункове число подвійних ходів за хвилину п. Після цього за паспортом 

верстата обирають найближче менше значення частоти оберту або числа 

подвійних ходів пф та визначають фактичну швидкість різання. 

Перевірку можливості здійснення обраного режиму за потужністю 

верстата проводять у такій послідовності: визначають силу різання; визначають 
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обертовий момент на шпинделі, ефективну потужність Nе та потужність на 

приводі Nпр. 

Якщо потужність на приводі більше потужності двигуна верстата Nв, то 

здійснити обраний режим неможна, і тому слід зменшити швидкість різання. 

Якщо потужність на приводі менше потужності двигуна верстата, то 

потужність верстата припускає здійснення обраного режиму різання і 

необхідно визначити коефіцієнт  використання верстата за потужністю 

 

в

пр

N

N
i = .                                                            (6.1) 

 

Значення постійних коефіцієнтів та показників ступенів в емпіричних 

формулах для визначення подач, швидкостей та сил різання, а також 

відповідних поправних коефіцієнтів на зміну умов роботи приводяться у 

нормативах. 

При виборі режимів різання для роботи на багатоінструментальних 

верстатах (багаторізцевих токарних, багатошпиндельних розточувальних, 

фрезерних) принцип розрахунку режимів різання зберігається, але методика 

розрахунку дещо змінюється залежно від методу багатоінструментальної 

обробки. Вона ведеться комплектом інструментів, закріплених в одному або 

кількох блоках. Інструменти, закріплені в одному блоці, мають однакову 

подачу на один оберт шпинделя верстата, але різну швидкість різання, яка 

залежить від розміру оброблюваної поверхні або інструмента. 

Режими різання обирають у такій послідовності; 

- за методикою вибору глибини різання та подачі для 

одноінструментальної обробки для кожного інструмента встановлюють 

глибину різання та подачу; 

- для кожного блока інструментів визначають за нормативами мінімальну 

подачу. Вона обмежується за чорнових режимів міцністю механізму подачі 
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верстата, міцністю та жорсткістю оброблюваної заготовки, міцністю одного з 

інструментів блока, а за чистових режимів − заданою шорсткістю поверхні; 

- визначають припустиму стійкість різального інструменту.  

Швидкість різання - найбільш складна частина визначення режиму 

різання, припустивши, що кожний інструмент працює окремо. Попередньо 

треба виявити інструмент, який припускає найменшу швидкість різання, тобто 

інструмент, який лімітує швидкість різання. 

За багатоінструментальної обробки стійкість інструментів приймають у 

декілька разів більшою, ніж за одноінструментальної. Якщо при роботі одним 

інструментом звичайно стійкість різця 60 хв, то за багатоінструментної обробки 

стійкість інструмента слід приймати 4…7 годин, розраховуючи, що інструмент 

змінюється не більше 1…2 рази за зміну. 

Оптимізація режиму різання полягає у виборі найвигіднішого сполучення 

глибини різання, подачі та швидкості різання, що забезпечують найменшу 

трудоємність виконання операції.  

 

6.5 Технічне нормування 

 

Розробка технологічного процесу завершується встановленням технічних 

норм часу для кожної операції. 

Методи нормування поділяють на 2 групи − сумарні та аналітичні. 

Сумарним нормуванням визначають витрати робочого часу на всю 

операцію без поділу її на елементи. До сумарного нормування відносять 

дослідно-статистичний та сумарно-порівнювальний методи. 

Дослідно-статистичний метод заснований на тому, що норма часу 

встановлюється залежно від накопичених статистичних даних з обробки 

схожих деталей. 



 

 

 

74 

Сумарно-порівнювальний метод заснований на використанні типових 

збільшених норм. Норма часу при цьому встановлюється по аналогії з раніш 

виконуваною подібною операцією, на яку встановлено норму. 

Сумарні методи використовують переважно в одиничному та 

малосерійному виробництві. 

Аналітичні методи найбільш точні та прогресивні. Їх поділяють на 

розрахунково-аналітичні та аналітично-дослідницькі. 

Розрахунково-аналітичний метод здійснюється на підставі докладно 

розробленого технологічного процесу, аналізу дії робітника та верстату за 

найвигіднішого його використання. Основний час обробки на верстаті 

визначається для кожного переходу на основі розрахованих або обраних за 

нормативами раціональних режимів різання. 

Аналітично-дослідницький метод заснований на спостереженнях та 

вимірюваннях витрат робочого часу за допомогою хронометру або фотографії 

робочого часу. 

У харчовому машинобудуванні найбільш поширений розрахунково-

аналітичний метод. 

Роботу, що витрачається на обробку деталі, поділяють на основну, 

допоміжну та підготовчо-заключну. 

Основна робота витрачається на зміну розмірів, форми та зовнішнього 

вигляду деталі. Відрізняють машинну, машинно-ручну та основну ручну 

роботу. 

Допоміжна робота витрачається на виконання певних дій, що 

забезпечують виконання основної роботи. Вона витрачається на установку та 

зняття заготовки, керування верстатом, підведення інструмента, вимірювання 

тощо. 

Підготовчо-заключна робота витрачається на ознайомлення з роботою та 

кресленням, підготовку та налагодження верстата, пристрою, інструмента 
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перед початком роботи, зняття пристрою та інструментів по закінченні обробки 

усієї партії. 

Загальний час, що витрачається на виконання операції в умовах серійного 

виробництва, визначається за формулою 

 

пар

під
штк

п

Т
TT += ,                                                      (6.2) 

 

де Тк – загальний (калькуляційний) час на виконання операції; 

Тшт – штучний час, що витрачається на обробку кожної деталі; 

Тпід – підготовчо-заключний час; 

ппар – число деталей у партії. 

 Штучний час визначається за формулою 

 

побдошт ТТТТТ +++= ,                                          (6.3) 

 

де То – основний технологічний або машинний час; 

Тд – допоміжний час; 

Тоб – час технічного та організаційного обслуговування робочого місця; 

Тп – час перерв на відпочинок та особові потреби. 

 Суму основного та допоміжного часу називають оперативним часом 

 

вооп ТТТ += .                                                    (6.4) 

 

Час обслуговування робочого місця витрачається на зміну затупленого 

інструменту, налагодження верстата, заправлення та його регулювання, 

убирання стружки, протирання та змащування верстата. 
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 Нормована кількість часу Тк, необхідного для даної операції в 

нормальних виробничих умовах при найбільш економічному використанні 

засобів виробництва, називається технічною нормою часу. 

 Величина, зворотна нормі часу, називається нормою виробки (кількість 

деталей, яка повинна бути оброблена на верстаті за прийнятий фонд часу Т): 

 

кT

T
Q = .                                                       (6.5) 

 

 Науково-обґрунтоване технічне нормування сприяє підвищенню 

продуктивності праці та зниженню собівартості продукції. 

 

6.6 Технологічна документація 

 

 Оформлення робочої документації є заключним етапом під час 

проектування технологічних процесів. Стандарти та правила оформлення 

технологічних документів на основні процеси виготовлення виробів у 

машинобудуванні передбачені Єдиною системою технологічної документації 

(ЄСТД), яка є складовою частиною Єдиної системи технологічної підготовки 

виробництва (ЄСТПВ), що зумовлює єдиний для всіх підприємств та 

організацій системний підхід до вибору та використання методів і засобів 

технологічної підготовки виробництва. 

 Проектуючи технологічний процес виготовлення деталі, заповнюють 

відповідну документацію. Основним технологічним документом служить 

технологічна карта. ЄСТД встановлено три види карт: маршрутна карта, 

операційна та карта технологічного процесу. 

 Маршрутна карта (МК) містить опис технологічного процесу 

виготовлення деталі за усіма операціями різних видів обробки в технологічній 
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послідовності та вказуванням даних з обладнання, оснащення, матеріальним та 

трудовим нормативам. 

 Операційна карта (ОК) містить опис операції технологічного процесу 

виготовлення деталі з поділом її на переходи з вказуванням режимів обробки та 

розрахункових норм. 

 Карта технологічного процесу (КТП) містить опис технологічного 

процесу виготовлення деталі за усіма операціями окремого виду робіт, 

виконуваних в одному цеху в технологічній послідовності, з вказуванням даних 

про обладнання, оснащення, матеріальні та трудові нормативи. Різновидом 

КТП є карта механічної обробки. 

 В одиничному та дрібносерійному виробництві звичайно обмежуються 

складанням маршрутних карт, і тільки на найбільш відповідальні та складні 

деталі складають карту механічної обробки. Операційні карти використовують 

у масовому та великосерійному виробництвах. Карта механічної обробки 

найбільш широко використовується в середньосерійному виробництві. 

 До технологічних карт надаються ескізи налагодження, що ілюструють 

взаємозв’язок заготовки, верстата, пристрою та інструмента на кожній операції 

з вказуванням розмірів, точності та шорсткості поверхні заготовки, що 

досягаються на даній операції. 

 

6.7 Типізація технологічних процесів 

та методи групової обробки деталей 

 

В основу типізації технологічних процесів покладено розбивку деталей 

на класи (виділено 15 класів, наприклад, вали, втулки, важелі), які поділяються 

на підкласи, групи, підгрупи, типи. 

Тип – це сукупність деталей одного класу, які за однакової виробничої 

обстановки проходять через однорідні операції з використанням однорідного 

обладнання, оснащення, інструменту. 
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Типізація – це розробка принципово загального технологічного процесу з 

встановленням типових послідовностей та змісту операцій, типових схем 

базування та конструкцій оснащення. Вона дозволяє різко знизити цикл 

підготовки виробництва та тривалість засвоєння нових машин, впровадити 

раціональні методи обробки, стимулювати стандартизацію та нормалізацію 

деталей та вузлів, уніфікувати технологічне оснащення, видалити 

різноманітність в технології обробки однотипних деталей. 

Метод групової обробки – подальший розвиток типізації технологічних 

процесів. У його основу покладено принцип класифікації деталей за видами 

обробки. Виділяються деталі, оброблювані на токарних, револьверних, 

фрезерних, свердлувальних та інших верстатах. 

Розподіл деталей на класи – попередній етап підготовки групової 

обробки. В одну групу включаються деталі, за обробки яких потребується один 

й той же тип обладнання, єдине технологічне оснащення та настройка верстата. 

З групи виділяється найбільш складна деталь, яка містить усі елементарні 

оброблювані поверхні, що є у інших деталей. Якщо найбільш складна деталь не 

містить усіх елементарних поверхонь простих деталей, то на її кресленні ці 

поверхні додаються. Така деталь з штучно доповненими оброблюваними 

поверхнями називається комплексною. 

Для комплексної деталі проектується технологічний процес та 

налагодження верстата, які без суттєвих відхилень від прийнятої технологічної 

схеми можуть бути використані для будь-якої деталі групи. Звичайно 

відхилення полягає у тому, що пропускається той чи інший перехід. 

Груповий метод обробки знайшов широке використання на заводах 

серійного виробництва, бо дає можливість, утворюючи групові поточні лінії, 

наближати його характер до масового. У груповій поточній лінії обладнання 

розміщують за технологічним маршрутом обробки закріплених за даною лінією 

деталей. Можлива також одночасна групова обробка на даному верстаті 

деталей групи за його незмінного налагодження. 
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6.8 Техніко-економічні показники технологічного процесу 

 

Під час проектування можна отримати декілька варіантів технологічних 

процесів виготовлення кожної деталі або окремих операцій. 

Повну оцінку варіантів можна отримати складанням докладної 

калькуляції собівартості виконання технологічного процесу в цілому або 

окремих операцій. Але цей метод трудомісткий. Тому вибір найбільш 

економічного варіанту часто проводять визначенням техніко-економічних 

показників. Цей метод найбільш простий та доступний. До числа техніко-

економічних показників належать наступні. 

Собівартість виготовлення деталі 

 

НЗМS ++= ,                                                    (6.6) 

 

де М - витрати на матеріал; З - заробітна платня робітників; Н  - накладні 

витрати. 

Коефіцієнт використання матеріалу 

 

з

д
и m

m
К = ,                                                          (6.7) 

 

де mд – маса готової деталі; тз – маса заготовки. 

Коефіцієнт використання верстата за потужністю 

 

e

п

ф

N N

N
K

∑
= 1 ,                                                       (6.8) 

 

де ∑
п

ф
N

1
- сумарна фактична потужність різання для усіх одночасно 

працюючих інструментів; eN  - потужність головного приводу.  
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Коефіцієнт використання верстата за основним часом (характеризує 

ступінь механізації та автоматизації технологічного процесу) 

 

шт

o
o

Т

T
K = ,                                                       (6.9) 

 

де То – основний час роботи верстата; Тшт – штучний час. 

Коефіцієнт допоміжного часу 

 

шт

доп
доп Т

Т
К = ,                                                     (6.10) 

 

де Тдоп - допоміжний час. 

Норма штучного часу для повної обробки деталі або за виконання 

оздоблювальних операцій. 

Коефіцієнт оснащення технологічного процесу спеціальними пристроями 

 

o
пр D

П
К = ,                                                         (6.11) 

 

де П – число найменувань спеціальних пристроїв; Do – число 

найменувань оригінальних деталей. 

Коефіцієнт завантаження обладнання за часом 

 

пр

p
об N

N
К = ,                                                       (6.12) 

 

де Np – розрахункова кількість верстатів; Nпр – прийнята кількість 

верстатів. 
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Запитання до розділу 6 

 

1.  Що є вихідними даними для розробки технологічного процесу? 

2.  Які є загальні правила розробки технологічного процесу? 

3. Що таке технологічний маршрут обробки деталі? Які особливості треба 

враховувати під час його розробки? 

4. З урахуванням яких факторів здійснюють вибір обладнання, різального 

і вимірювального інструментів? 

5. Якими показниками характеризуються режими різання? 

6. Яка існує послідовність визначення режимів різання? 

7. У чому особливості визначення режимів різання за багатоінструмен-

тальної обробки? 

8. Чим відрізняються сумарні  та  аналітичні методи технічного 

нормування? 

9.  На які види поділяють роботу, що витрачається на обробку деталі? 

10.  Як визначається загальний, штучний і оперативний час? 

11. Які  існують  види  технологічної  документації  та  чим  вони 

відрізняються? 

12. У чому полягають принцип типізації технологічних процесів та 

методи групової обробки деталей? 

13. Які техніко-економічні показники застосовуються для оцінювання 

технологічного процесу? 
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