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Показано, що під час фрикційного зміцнення сталі за збільшення значень режимів 
обробки (швидкість переміщення стола верстата, поперечна подача, глибина врізання) 
складові сили тертя у зоні контакту інструмент-деталь зростають. Під час використання 
інструмента з різнонаправленими пазами на робочій частині складові сили тертя є 
найменшими порівняно з інструментом з поперечними пазами та гладкою робочою 
частиною.    
 

It is show, that the components of frictional force in the tool wear land are increase by 
increase the value of conditions treatment (the velocity of translation maachine table, the 
cross-feed, depth of the cutting-in) by friction hardening of steel. The components of frictional 
force are least in comparison with disk-tool with cross slots and smooth surface in work the 
disk-tool with staggered-slots.  
 

Постановка проблеми. Поверхневі шари деталей машин є найактивніші області матеріалів, з 
яких вони виготовлені, і беруть безпосередню участь у взаємодії з навколишнім середовищем. Це 
призводить до того, що вони швидше починають руйнуватися, ніж глибинні шари. Здебільшого 
працездатність виробів залежить не стільки від якості матеріалу усього перерізу, скільки від 
властивостей поверхневого шару. Тому зміцнення поверхневого шару деталей машин є ефективним 
методом підвищення довговічності виробів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сьогодні використовуються різні методи 
поверхневого зміцнення робочих поверхонь деталей машин. Широко застосовують на практиці 
методи поверхневого зміцнення деталей машин з використанням висококонцентрованих джерел 
енергії. Ці методи характеризуються дією з великими швидкостями високих питомих енергій на 
порівняно малі об’єми металу з подальшим їх швидким охолодженням. Структурно-фазові зміни, 
які проходять у процесі цих обробок, істотно залежать від хімічного складу і вихідної 
термообробки матеріалу. Вони характеризуються формуванням двох якісно різних структурних  
зон – зони вторинного гартування  або так званого слабкотравимого білого шару, і зони підвищеної 
травимості, або зони термічного впливу зі структурою високошвидкісного відпуску, які істотно 
відрізняються за своїми фізико-механічними і електрохімічними властивостями від основного 
металу [1]. 

За фрикційного зміцнення висококонцентрований потік енергії виникає у зоні контакту 
інструмента, що швидко обертається, по оброблюваній деталі. Поверхневі шари нагріваються з 
великими швидкостями до температур вище точки фазових переходів з подальшим 
високошвидкісним охолодженням. Швидкість нагрівання становить 105–107 К/с, швидкість 
охолодження – 104–105 К/с. При цьому відбувається інтенсивне зсувне деформування поверхневого 
шару [2].  
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Формулювання цілі статті. Для реалізації фрикційного зміцнення використовують 
модернізовані шліфувальні верстати або розроблені спеціальні верстати. Щоб провести 
модернізацію верстата необхідно знати вихідні величини навантажень, які діють насамперед на 
шпиндельний вузол.  

Мета роботи – дослідити складові сили тертя в зоні контакту інструмент-деталь за 
фрикційного зміцнення деталей машин під час використання інструмента з різнонаправленими 
пазами на робочій частині. 

Виклад основного матеріалу. Фрикційну обробку плоских поверхонь зразків, 
виготовлених зі сталі 40Х, у загартованому і низьковідпущеному стані проводили на 
плоскошліфувальному верстаті моделі SPC-20а. Оскільки для здійснення фрикційної обробки 
необхідна колова швидкість диска не менше як 60 м/с, було проведено модернізацію вузла 
головного приводу верстата, інші функціональні рухи залишили без зміни. Замість абразивного 
круга встановили металевий диск, виготовлений зі сталі 45 у нормалізованому стані. Діаметр 
диска становить 250 мм, ширина робочої частини – 14–16 мм. Перед встановленням диска на 
верстат проводили його статичне і динамічне балансування. Робочу поверхню диска заправляли і 
доводили абразивним бруском. З обох боків робочої поверхні диска виводили радіуси 2–3 мм для 
покращання заходу і виходу інструмента, а також зниження шорсткості оброблюваної поверхні 
під час зміцнення. Шорсткість робочої поверхні диска була не більшою за Rа = 0,32 мкм, 
радіальне биття – не більше ніж 0,03 мм. Як технологічне середовище в процесі фрикційної 
обробки використовували мінеральне мастило з полімервмісними добавками. Для подачі 
технологічного середовища у зону зміцнення використовували систему подачі мастильно-
охолоджувальної рідини верстата. 

Оскільки фрикційна обробка плоских деталей аналогічна до плоского шліфування, то силу 
тертя, яка виникає в зоні контакту інструмент-деталь, можна розкласти на три складові: нормальну 
Ру, яка діє по радіусу зміцнювального диска, перпендикулярно до осі його обертання, тангенціальну 
Рz, яка діє по дотичній до робочої поверхні зміцнювального диска паралельно до оброблюваної 
поверхні, і поперечну Рх, яка діє паралельно до осі обертання зміцнювального диска в напрямку, 
протилежному до руху подачі [3]. Вимірювання складових сил тертяя проводили за допомогою 
трикомпонентного динамометра. Динамометр складається з верхньої і нижньої плит, між якими 
встановлені кільця, та предметного столика.  

Тонкостінні втулки мають різну жорсткість у взаємно перпендикулярних напрямках 
(відношення жорсткостей 100:1): велику – у напрямі її осі і малу – перпендикулярно до осі. Завдяки 
цьому навантаження сприймається опорами лише в одному напрямку – до її осі. На втулки наклеєні 
тензодавачі, з’єднані в такий спосіб, що сигнал вимірювальної схеми пропорційний до алгебраїчної 
суми деформацій кілець, включених у схему, і покази їх не залежать від точки прикладення 
рівнодіючої сили зміцнення. Сигнали з вимірювальних схем, підсилені за допомогою тензопід-
силювачів, подавались на аналогово-цифрові перетворювачі (частота перетворення сигналу –  
100 кГц) і реєструвались на комп’ютері з використанням прикладної програми «PowerGraph». 
Зразки механічно кріпили на предметному столику. Цей пристрій дає змогу реєструвати значення 
складових сили тертя з інтервалом 10 мкс. 

Для інтенсифікування зсувного деформування у поверхневих шарах деталей у зоні контакту 
інструмент-деталь за фрикціної обробки використовували інструмент з нарізаними нахиленими 
пазами на робочій частині. Кут нахилу паза вибрали таким, що дорівнював 45°, який відповідає 
куту дії максимальних дотичних напружень. Ширина паза становила 3–4 мм і була вибрана з умови 
гарантованого повного виходу з контакту інструмента і деталі. 

Досліди показали, що за фрикційної обробки сталі 40Х у загартованому і низьковідпущеному 
стані складові сили тертя Px, Py та Pz в зоні контакту інструмент-деталь зі збільшенням режимів 
обробки зростають (рис. 1, 2, 3). Найменше значення має поперечна складова Рх сили тертя. Вона 
виникає під час відтискування інструмента по осі його обертання. Максимальне значення цієї 
складової сили тертя становить близько 16 Н за зміцнення зі швидкістю переміщення стола 
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верстата 6 м/хв, поперечної подачі – 4,5 мм/дв. хід і вертикальної подачі – 0,35 мм. Цю складову 
сили тертя можна не враховувати, оскільки її значення є невеликим. 

Найбільше значення досягає нормальна складова Py сили тертя в зоні контакту інструмент-
деталь. На неї істотно впливають режими обробки, особливо поперечна подача стола верстата. 
Нормальна складова сили тертя визначає величину притискання інструмента до деталі та ширину 
зони контакту інструмента з оброблюваною поверхнею деталі. Найбільше значення отримано за 
зміцнення зі швидкістю переміщення стола верстата 6 м/хв, поперечної подачі – 4,5 мм/дв. хід та 
вертикальної подачі – 0,35 мм і становить 1220 Н.  

Тангенціальна складова Pz сили тертя характеризує опір ковзанню інструмента по деталі. За 
малих значень вертикальної подачі (0,15 мм) тангенціальна складова мало залежить від режимів 
обробки. Найбільше впливає на тангенціальну складову поперечна подача, особливо за великих 
швидкостей переміщення стола верстата (6 м/хв). За співвідношенням тангенціальної і вертикальної 
складової сили тертя визначали коефіцієнт тертя між інструментом та деталлю у зоні їх контакту за 
фрикційної обробки. Коефіцієнт тертя становить в межах 0,05–0,08. 

Важливим параметром, який впливає на процес фрикційного зміцнення, є поперечна подача. 
З її збільшенням зростає величина площі контакту інструмента та деталі, що приводить до 
збільшення нормальної і тангенціальної складових сили тертя. Необхідно відмітити, що за ширини 
диска, що дорівнює 12 мм, та поперечної подачі 2 мм/дв. хід стола інструмент проходить по одному 
і тому ж місцю заготовки 6 разів. Зі збільшенням поперчної подачі кількість проходів інструмента 
по одному і тому самому місцю зменшується. Наші дослідження показали, що найкращі 
характристики зміцненої поверхні та шару отримують під час проходження 3–4 рази інструмента 
по оброблюваній поверхні. 

 
Рис. 1. Залежності складових сили тертя Px, Py, Pz в зоні контакту інструмент-деталь за фрикційного 

зміцнення зі швидкістю переміщення стола верстата v = 2 м/хв 
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Рис. 2. Залежності складових сили тертя Px, Py, Pz в зоні контакту інструмент-деталь за фрикційного 

зміцнення зі швидкістю переміщення стола верстата v = 4 м/хв 

 
Рис. 3. Залежності складових сили тертя Px, Py, Pz в зоні контакту інструмент-деталь за фрикційного 

зміцнення зі швидкістю переміщення стола верстата v = 6 м/хв 
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Швидкість переміщення стола верстата також впливає на величину складових сили тертя. 
Зміна швидкості переміщення стола верстата визначає час одиничного контакту інструмента з 
деталлю. Чим більший час контакту, тим до вищих температур нагріється поверхневий шар 
оброблюваної поверхні. Але при цьому потрібно враховувати, що оброблювана поверхня може 
нагрітись до температур плавлення металу, а це не є бажаним під час фрикційного оброблення. За 
високих температур нагрівання відбувається розм’якшення поверхневого шару, міцність металу 
різко зменшується і при терті інструмент може частково знімати зміцнений шар.  

Аналізуючи отримані дані запису складових сили тертя, можна сказати, що усі складові сили 
тертя мають хвильовий характер, однаковий за фазою. Амплітуда коливання складових сили тертя 
досягає 0,35–0,45 величини сили, період коливань становить 0,015–0,025 с. Коливання складових 
сили тертя у зоні контакту інструмент-деталь виникають за рахунок того, що одиничний контакт 
нагрівається до високих температур, відбувається розм’якшення оброблюваної поверхні та 
зниження коефіцієнта тертя.  

Порівнюючи як впливає форма робочої поверхні інструмента на складові сили тертя в зоні 
контакту інструмент-деталь за фрикційного зміцнення, були використані інструменти з гладкою 
робочою частиною, з нарізаними поперечними пазами та з різнонаправленими пазами під кутом 45° 
на робочій частині інструмента. Дослідження показали, що форма робочої частини дуже впливає на 
складові сили тертя (рис. 4). Найбільші значення складових сили тертя отримано при зміцненні 
інструментом з гладкою робочою частиною. Використання інструмента з пазами приводить до 
зниження складових сили тертя. Найменші значення складових сили тертя отримано за зміцнення 
інструментом з різнонаправленими пазами під кутом 45°. При цьому необхідно відмітити, що за 
фрикційної обробки з використанням інструмента з різнонаправленими пазами, отримують 
зміцнений шар найбільшої товщини та накращу якість поверхні. 
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Рис. 4. Складові сили тертя Px, Py, Pz в зоні контакту інструмент-деталь за фрикційного зміцнення 
інструментом з різною робочою частиною: 1 – нахилені різнонаправлені пази; 2 – поперечні пази;  

3 – гладка поверхня 
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Висновки. За результатами виконаного експериментального дослідження процесу 
фрикційного зміцнення площинних поверхонь деталей встановлені співвідношення між режимами 
оброблення (вертикальна подача, поперечна подача, швидкість переміщення стола верстата) та 
величинами складових сил тертя у зоні контакту, що дасть змогу прогнозувати значення показників 
якості поверхневого шару металу. Встановлено діапазони раціональної зміни режимів фрикційного 
оброблення поверхонь деталей, які обмежуються технологічними характеристиками верстатного 
обладнання.  
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РОЗРАХУНОК ПРОФІЛЮ ФАСОННИХ РІЗЦІВ ЗАСОБАМИ 
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Розроблено алгоритм корекційного розрахунку профілю дискових зовнішніх 
(внутрішніх) фасонних різців та програми автоматизованого розрахунку їх профілю.  

 

The calculation’s algorithm of the disk external (internal) shaped chisels and program of 
avtomatization calculation of their types are suggested. 
 
Постановка проблеми. Фасонні різці мають форму різальних лез, яка зумовлена формою 

профілю обробленої деталі. Різці з фасонним різальним лезом застосовують для оброблювання 
поверхонь обертання і гвинтових поверхонь на токарних і револьверних верстатах, автоматах і 
напівавтоматах тощо. На відміну від звичайних різців вони забезпечують ідентичність форми, 
точність розмірів виробів, високу продуктивність (з огляду на одночасне оброблення усіх ділянок 
фасонного профілю) та значну економію основного (машинного) часу. Завдяки нескладній 
технології перезагострення по передній поверхні фасонні різці зручні в експлуатації [1, 2, 3]. 

Дискові (круглі) фасонні різці, які застосовують у великосерійному та масовому 
виробництвах, найдовговічніші в роботі, простіші у технологічному виконанні порівняно із 
стрижневими та призматичними різцями. Окрім того, тільки дискові фасонні різці застосовують для 
внутрішнього оброблення профілю заготовки [4, 5]. 

Однак, незважаючи на беззаперечні переваги фасонних різців, впровадження їх у 
виробництво гальмується значною вартістю цих металорізальних інструментів, пов’язаною як з 
трудомісткістю проектування, так і з технологією виготовлення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Розрахунок спотворених розмірів профілю 
фасонного різця в його профільній площині по відношенню до профілю деталі (коригування) – 
найскладніше завдання, яке розв’язують під час його проектування.  

Розрізняють такі різновиди корекційних розрахунків [2, 3]:  
1) табличний із застосуванням спеціально розроблених таблиць; 


