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Наведені закономірності утворення зрізів зубцями дискового інструмента, 
встановленого з ексцентриситетом на інструментальній оправці під час нарізання 
прямозубих зубчастих коліс методом обкочування для теоретичного визначення 
складових сил різання у разі прогнозування впливу конструктивно-технологічних 
факторів процесу на параметри стійкості інструмента та точності зубчастих коліс. 

Conformities to the law of formation of cuts are resulted by the indents of disk 
instrument set with an eccentricity on instrumental setting at cutting of directing tooth’s of 
gear-wheels by the method of rolling for theoretical determination of component forces of 
cutting at prognostication of influence of structurally technological factors of process on the 
parameters of firmness of instrument and exactness of gear-wheels. 

Постановка проблеми. Вироби сучасного загального, транспортного, верстатного машино-
будування для забезпечення зростаючих експлуатаційних властивостей потребують застосування 
зубчастих передач, які відповідають підвищеним вимогам щодо точності, навантажувальної здат-
ності, зносостійкості, шуму, металоємності. Забезпечення експлуатаційних показників зубчастих 
коліс на етапі їх виготовлення традиційно ґрунтується на процесах зубонарізання черв’ячними 
фрезами. Тому зубофрезерування на передових закордонних підприємствах стало основною 
операцією, що забезпечує кінцеву точність виготовлення зубчастого вінця колеса здебільшого 
завдяки використовуваним інструментам класу точності А та АА, які виділяються серед метало-
різальних інструментів не тільки високою точністю, а також найвищою вартістю [1].  

Практичне застосування нового способу формоутворення зубців коліс, що реалізується 
завдяки коловому руху дискових інструментів (ДІ) встановлюваних ексцентрично до осі обертання 
інструментальної оправки зубофрезерного верстата, який може виконувати функції альтерна-
тивного способу зубофрезерування черв’ячними фрезами як за технологічною ефективністю і 
гнучкістю, так і за отримуваними результатами обробки, потребує першочергово моделювання 
силового навантаження на інструмент та на оброблювану заготовку, зношування різальних зубців 
інструмента, похибок зубчастого вінця отримуваного зубчастого колеса. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз існуючих методів зубонарізання показує, 
що до найвагомішого фактора, який визначає зусилля різання, крутний момент та зрештою 
пружний відтиск елементів інструментального та затискного для заготовки технологічного 
оснащення, належить розмір шарів металу, які зрізаються під час обробки зубцями різальних 
інструментів. Результати досліджень способу зубонарізання ДІ належать в основному до модельо-
ваної кінематики формування зубців прямозубого зубчастого колеса рухомим ДІ [2–6]. Законо-
мірності процесів утворення зрізів, які супроводжують процеси зубофрезерування, стосуються 
здебільшого операції зубонарізання черв’ячними фрезами. Формоутворення зубців прямозубого 
колеса ДІ, наприклад дисковими фрезами, відрізняється від інших способів фрезерування диско-
вими фрезами складнішою схемою стружкоутворення, а моделі, які описують процес зубо-
утворення ДІ, відсутні.  
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Формулювання мети досліджень. Мета досліджень – встановлення закономірностей 
утворення зрізів зубцями дискового інструмента розташованого з ексцентриситетом на інстру-
ментальній оправці зубофрезерного верстата під час нарізання прямозубих зубчастих коліс методом 
обкочування для визначення впливу конструктивно-технологічних факторів процесу на сили 
різання, які визначають стійкість інструмента та точність зубчастих коліс. 

Викладення основного матеріалу досліджень. Перспективний технологічний спосіб зубо-
нарізання циліндричних зубчастих коліс полягає у здійсненні формоутворення бокових поверхонь 
зубців за методом безперервного обкочування завдяки коловому руху дискового інструмента 
(КРД), встановленого на інструментальній верстатній оправці ексцентрично до її осі обертання, 
який узгоджений з коловим рухом заготовки зубчастого колеса ланцюгом ділення зубофрезерного 
верстата. Застосування ДІ у вигляді дискових фрез, різальні зубці яких мають переднє різальне 
ребро довжиною δ та головний кут в плані εh передбачає використання одного з найважливіших для 
налагодження технологічної системи фактора – ексцентриситету е встановлення ДІ на верстатній 
оправці [4]: 
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де е – зміщення (ексцентриситет) осі ДІ відносно осі обертання інструментальної оправки 
зубофрезерного верстата; m – модуль зубчастого колеса; α0 – кут профілю зубців колеса (α0 = 200);  
δ – довжина переднього різального ребра зубця ДІ. 

При нарізанні зубців циліндричних зубчастих коліс ДІ способом КРД шари металу із 
западини між зубцями заготовки зрізаються у разі суміщення колового руху заготовки та осьового 
переміщення (осьова подача S0) інструментальної оправки разом з ДІ вздовж осі оброблюваного 
зубчастого колеса, внаслідок чого кожна западина формується частково за кожний оберт заготовки. 
Зубці ДІ врізаються в западину, сформовану на попередньому оберті заготовки колеса. Форма та 
розміри шарів металу, які зрізаються одним і тим самим різальним зубцем ДІ, залишаються 
постійними хоча міжзубцеву западину утворюють відмінні один від одного сліди, які залишені 
кожним активним різальним зубцем ДІ в радіальному та коловому напрямку заготовки зубчастого 
колеса. Геометричні параметри зрізуваних шарів металу (перетинів зрізу) визначають силове 
навантаження на інструмент та заготовку, величину тепловиділення в зоні обробки, стійкість 
різальних зубців ДІ, точність зубчастих коліс, продуктивність і собівартість технологічної операції 
зубонарізання. Визначення миттєвих площ перетинів зрізу у всіх стадіях процесу різання кожним з 
активних зубців ДІ здійснюється визначенням координат граничних точок окремих контурів зрізів 
(рис. 1). Найбільша сумарна площа зрізів спостерігається у випадку, коли кут повороту ДІ разом з 
інструментальною оправкою (поворот системи координат S10 навколо осі OF0ZF0 нерухомої системи 
координат SF0 ) дорівнює π122 =θ=θ . У цьому випадку спостерігається найбільше заглиблення ДІ 
в міжзубцеву западину заготовки, внаслідок чого у різанні бере участь найбільша кількість 
активних зубців ДІ. 

Особливість процесу різання ДІ згідно зі способом КРД полягає в тому, що кожна точка 
переднього різального ребра зубця інструмента переміщається по кільцевій, замкнутій навколо осі 
заготовки гвинтоподібній траєкторії. У площині ДІ в кожний момент часу проекції траєкторій 
згаданих точок утворюють навколо осі обертання інструментальної оправки концентричні кола з 
радіусами RKj ,які визначають за виразом 

( )( )011
2
1

2 1 cos2 ctctjctKj ZReRrR β⋅−+β⋅⋅⋅++= ,                                              (2) 

де R1 – радіус вершин зубців дискового інструмента; 1ctβ  – кутова координата першого зубця К1 
дискового інструмента; 0ctβ  – центральний кут між сусідніми зубцями дискового інструмента;  

ctjZ  – порядковий номер зубця дискового інструмента, вершина якого відповідає позначенню jK .  
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Рис. 1. Схема для визначення миттєвих перетинів зрізів  

під час нарізання прямозубих зубчастих коліс дисковим інструментом методом обкочування  
 

Для пари сусідніх зубців ДІ (наприклад Zctj, Zctj+1) різниця між радіусами, що відповідають 
цим зубцям (наприклад, RKj, RKj+1), постійна для всього часу тривалості операції зубонарізання, 
тобто глибина різання на кожному зубці, визначається згідно з залежністю: 

idem1 =−= +KjKjj RRt .                                                         (3) 

Отже, ексцентричне розташування ДІ на інструментальній оправці спричинює розміщення 
його зубців під час різання каскадом, що аналогічно розташуванню зубців у протяжок. 

Після повороту ДІ разом із системою координат S10 на центральний кут π=θ=θ 122  та 
лінійному переміщенні на величину осьової подачі SО, осі координат системи S10 займуть 
положення Х122Y122Z122 . У межах міжзубцевої западини заготовки розташується певна кількість 
активних зубців дискового інструмента, які виконують різання. Згадані зубці Zct1 ... Zctm з точками  
К1 ... Кm розташовані в системі координат Х122Y122Z122 з відповідними центральними кутами βct1 … βctm та 
центральним міжзубцевим кутом βct0 . У разі повороту системи Х122Y122Z122 в тому самому напрямку 
на кут mθ , вершина Кm останнього активного зубця Zctm переміститься по дузі радіусом KmR  в 
проекції на площину Х122Y122Z122 до точки Еm . Заготовка зубчастого колеса разом з системою 
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координат S2 повернеться на відповідний кут m2ϕ , а точка зубця ДІ Кm та точка Еm заготовки 
перемістяться разом до точки Dm заготовки (див. рис. 1, б). Точки Еm та Dm розташовані на 
циліндричній частині заготовки зубчастого колеса радіусом Ra2 , яка відповідає колу вершин 
головок зубців колеса. Рух точок зубців ДІ в системі координат заготовки S2 відбувається по 
замкнутій гвинтовій траєкторії. Враховуючи налагодження ланцюга ділення зуборізного верстата, 
співвідношення між згаданими центральними кутами повороту інструментальної оправки та 
заготовки має вигляд 

mm Z
θ⋅=ϕ

2
2

1 .                                                                   (4) 

де 2Z  – число зубців, які нарізаються на заготовці зубчастого колеса; mθ  – центральний кут, на 
який потрібно повернути інструментальну оправку разом з ДІ для виходу найближчого активного 
зубця Кm ДІ до циліндричної поверхні заготовки зубчастого колеса з радіусом Ra2 на згадану 
циліндричну поверхню заготовки; m2ϕ  – центральний кут повороту заготовки зубчастого колеса. 

Отримання міжзубцевих западин у зубчастих колесах методом КРД полягає в тому, що 
найвіддаленіша точка від осі обертання інструментальної оправки Kj формує найглибшу точку А1 
западини зубчастого колеса, а найближча до осі обертання інструментальної оправки точка Ki 
формує вершину головки зубця – точку Dm . Рівняння прямої в системі координат Х122Y122Z122 , що 
проходить паралельно осі О122Y122 через точки Ki і Em та збігається в певний момент часу з твірною 
заготовки зубчастого колеса на колі радіусом Rа2 , дозволяє визначити значення граничного кута 
βctEm , тобто  

ctEmReR β⋅=⋅−   cos2 11 ; 
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де R1  – радіус вершин різальних зубців ДІ. 
Граничний кут βctEm разом з відповідними центральними кутами ДІ β0 та β1 дають змогу 

визначити найбільший розрахунковий номер активного зубця ZctL ДІ, який перебуває у контакті з 
матеріалом міжзубцевої западини зубчастого колеса: 
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( ) ;Z ctCmctctLct β≤β⋅−+β 01 1  
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Заокруглюючи номер зубця ZctL до меншого цілого числа, отримуємо шуканий дійсний 
найбільший номер активного зубця Zctm дискового інструмента у міжзубцевій западині заготовки 
зубчастого колеса ctmctL ZZ → , тобто визначаємо загалом координати вершини останнього 
активного зубця Кm дискового інструмента.  

У міжзубцевій западині заготовки зубчастого колеса зубець дискового інструмента Zctm з 
точкою Кm знімає припуск, залишений попереднім зубцем Zctm+1 з точкою Кm+1 , який на цей момент 
часу не бере участі у різанні. Зубець Zctm знімає згаданий раніше припуск, що дорівнює 

idem1 =−+ KmKm RR  до моменту свого виходу на зовнішню циліндричну поверхню заготовки 
радіусом Rа2 . Отже, проекція траєкторії переміщення вершини Кm на площину дискового 
інструмента Х122О122Y122 еквівалентна дузі КmЕm на колі радіусом RКm . Таке переміщення відповідає 
центральному куту θm повороту інструментальної оправки. З прямокутного трикутника KiЕmOF2 
знаходимо:  
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Центральний кут θКm вершини Кm визначаємо з прямокутного трикутника KmXKmOF2 : 
ctKmKmKm RrR β⋅+=θ⋅   cos  cos 1 ; 
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Km

ctKm
Km R

Re  cos arccos 1 .                                                        (8) 

Різниця між виразами (7) та (8) дозволяє встановити шукану величину центрального кута 
повороту θm інструментальної оправки 

KmEmm θ−θ=θ ;                                                                (9) 
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Траєкторію руху (рис. 1, б) точки Km зубця Zctm , як і кожного іншого активного зубця, можна 
розглядати  загалом у двох складових напрямках. Перший напрямок – в площині Х122О122Y122 вздовж 
дуги кола радіусом RКm навколо точки OF2 , тобто вздовж дуги ∩KmЕm , яка розраховується згідно з 
залежністю 

mKmmm REK θ⋅=∩ .                                                          (11) 
Другий напрямок – в площині обертання заготовки зубчастого колеса (система координат S2) 

Х2О2Y2 навколо точки O2 або осі O2Z2 тобто вздовж дуги ∩ЕmDm. Дуга ∩ЕmDm розташована на 
циліндричній поверхні, яка в загальному випадку має радіус, що дорівнює R2Em та визначається 
згідно з виразом:  

mEmmm RDE 22 ϕ⋅=∩ .                                                             (12) 
Своєю чергою, радіус R2Em дорівнює 

( ) ( ) ( )[ ]EmKmaEmEm ReRRXAR θ⋅−−+=−=  cos122 .                                    (13) 
де А – найближча віддаль між віссю обертання інструментальної оправки та віссю заготовки. 

Отже, довжину дуги ∩ЕmDm  розраховуємо за виразом 

( ) ( )[ ]
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Довжину дуги ∩КmDm можна розрахувати за наближеним виразом 
22

mmmmmm DEEKDK ∩+∩≈∩ .                                                     (15) 
Довжина дуги Lm траєкторії руху точки Кm , яка обмежується точкою виходу останнього 

активного зубця Zctm на зовнішню циліндричну поверхню заготовки, що дорівнює mmm DKL ∩=  і 
визначається так: 

( ) ( )[ ]2122
2

2 cos1
EmKmaKmmm ReRR

Z
RL θ⋅−−++⋅θ= .                                           (16) 

Сумарна площа зрізу на всіх активних зубцях ДІ, що перебувають у міжзубцевій западині 
заготовки зубастого колеса, визначається складною за конфігурацією зубчастою фігурою (див. рис. 1, в). 
Точка Km останнього зубця Zctm дискового інструмента, який перебуває у контакті з міжзубцевою 
западиною, переміщається по дуговій траєкторії. Якщо спроектувати радіальні площини зубців  
Zct1 ... Zctm разом з відповідними точками К1 ... Кm інструмента вздовж дуг кіл з центром OF2 і 
радіусом RКm на від’ємний напрямок осі OF0YF0 , враховуючи узгоджений рух обертання заготовки 
зубчастого колеса навколо осі O2Z2 (система координат S2), отримуємо інтегровані проекції зрізів на 
активних зубцями ДІ. Точки К1 ... Кm різальних зубців ДІ, а також їх проекції в будь-який момент 
часу знаходяться на одній прямій. 

Миттєвий зріз кожним зубцем ДІ формується двома сторонами рівносторонньої трапеції з 
кутом εh (рис. 1, в). Вершини активних зубців Zct1 ... Zctm та попередній зубець Zctm+1 ДІ розташовані 
на радіусах, для яких справджуються нерівності: 

1KmKm1K RR...R +<<< . 
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Отже, кожний наступний зубець зрізає шар матеріалу, який обмежується, з одного боку, 
величиною проекції S0Km на відрізок OF2Km осьової подачі S0 інструментальної оправки вздовж осі 
обертання заготовки зубчастого колеса, а з іншого, контуром сліду різання, залишеного попереднім 
зубцем. Фактична осьова подача S0 інструментальної оправки – однакова для кожного зубця 
інструмента і є меншою від величини ексцентричного зміщення 2е осі дискового інструмента 
відносно осі інструментальної оправки в площині Х122О122Y122. Проекція на радіус KmR  осьової 
подачі S0 , тобто S0Km , визначається з трикутника KmKm0Cm0 згідно з співвідношенням (див. (8)): 

KmKm0 SS θ⋅= sin 0 .                                                              (17) 
Миттєва площа зрізу fm на одному з активних зубців Zctm, відповідає площі 6-гранної фігури 

AmBmMmNmVmGmFm , яка має загальну висоту S0Km , довжину відрізка 1KmKm1mm RRKK ++ −= , а кут 
<MmKmFm прийнятий таким, що дорівнює куту в плані εh при вершині різального зубця.  

Згадана миттєва площа зрізу fm визначається як сума площ двох рівних прямокутних 
трикутників, прямокутника та паралелограма, тобто 
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Беручи до уваги (17), миттєва площа зрізу fm на одному активному зубці в загальному 
випадку визначається згідно з виразом: 
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Загальна сумарна миттєва площа зрізу mfΣ  на всіх активних зубцях дискового інструмента, 
які перебувають у міжзубцевій западині нарізуваної заготовки зубчастого колеса, залежить лише 
від кількості активних зубців і для випадку, зображеного на рис. 1, становить 
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Графічне відображення впливу різних конструктивних факторів процесу зубонарізання ДІ 
згідно з залежністю (19) відображено на рис. 2. 
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Рис. 2. Вплив загальної кількості зубців ДІ на сумарну миттєву площу зрізу mfΣ  на всіх активних зубцях 

 (ряд 1 – R1=40 мм, ряд 2 – R1=50 мм, модуль m=2,25 мм, число зубців колеса Z2=20, ширина вершинного леза 
зубця ДІ δ=0,5 мм, ексцентриситет встановлення ДІ на інструментальній оправці е=3,168 мм  

для корегованого колеса, головний кут у плані εh=300) 
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Кількість зубців ДІ неоднозначно впливає на величину mfΣ , що визначається дискретністю 
кількість активних зубців ДІ. У разі збільшення радіуса ДІ та із збільшенням кількості його зубців, 
відповідні величини mfΣ  практично стають однаковими. Загальна кількість активних зубців ДІ, які 
беруть участь у різанні за цих умов, не перевищує 5. Абсолютна величина mfΣ  достатньо мала, що 
свідчить про плавність різання під час формоутворення зубців колеса. 

Форма контуру миттєвого перерізу зрізу свідчить про те, що під час різання одночасно беруть 
участь дві вершини та три леза різального зубця ДІ. На згаданих елементах передньої поверхні 
різання діють головна та нормальна складові сили різання. Точкою прикладення векторів цих сил 
можна вважати центр інерції площі перерізу певної частини миттєвої площі зрізу. Вектор головної 
складової сили різання mPτ  напрямлений вздовж нормалі до різального ребра і спрямований у бік, 
протилежний до вектора швидкості різання. Миттєва головна (колова) складова сили різання на 
кожному зубці mPτ , а також на всіх активних зубцях дискового інструмента mPΣτ , визначається за 
відповідними залежностями ;fpP mm ⋅=τ mm fpP ΣτΣ ⋅= , де р – питома сила різання, яка необхідна 
на зрізання одиниці площі матеріалу. Під час нарізання зубчастих коліс із сталей питома сила 
різання р є в доволі широких межах (залежить здебільшого від матеріалу заготовки) і становить 
р=700–4500 Н/мм2. Зокрема, за значення коефіцієнта зсідання стружки χ=1,8 величина питомої 
сили різання становить р=800Н/мм2. Крім згаданої колової сили різання на окремий різальний 
зубець діє нормальна складова nmP , яка є результатом дії сили тертя, діє в передній площині зубця, 

спрямована перпендикулярно до вектора mPτ  і визначається за формулою mnm PP τ⋅µ= , де µ  – 
коефіцієнт тертя ковзання. Під час обробки сталей коефіцієнт тертя ковзання знаходиться в такому 
діапазоні: µ = 0,5 … 0,75. 

У діапазоні використовуваних для однопрохідного чорнового зубофрезерування осьових 
подач, бокові ребра зубців ДІ сприймають різне навантаження. Про це свідчать складові миттєвих 
площ зрізу на вхідних та вихідних лезах зубців інструмента, що  своєю чергою спричинить їхнє 
різне зношування. Миттєві сили різання, які діють на всіх активних зубцях ДІ щодо заготовки 
зубчастого колеса розкладаються на радіальну та осьову складові. За один оберт верстатної оправки 
разом з ДІ сила різання змінює свою величину, завдяки цьому змінна радіальна складова 
спричинює періодичні пружні деформації згину оправки із заготовкою, що супроводжується 
виникненням похибок кроку та профілю зубців зубчастого колеса, а змінна тангенціальна складова, 
спричинює виникнення деформацій кручення оправки із заготовкою, що зрештою відображається 
на величині кінематичних похибок зубчастого колеса.  

Висновки. Формування міжзубцевої западини зубчастого колеса у разі кругового руху осі 
дискового інструмента здійснюється відмінними один від одного слідами різання, які залишають 
активні різальні зубці дискового інструмента у міжзубцевій западині заготовки зубчастого колеса в 
радіальному та коловому напрямках. Сумарна миттєва площа зрізу на активних зубцях дискового 
інструмента та загальна сила різання можуть збільшуватися або зменшуватися у разі збільшення 
кількості зубців та діаметра дискового інструмента. Стружки, що зрізаються вхідними лезами 
зубців дискового інструмента, мають більшу довжину, яка загалом визначається величиною осьової 
подачі, на відміну від довжини стружок, які зрізаються вихідними лезами згаданих зубців і 
залежать від різниці радіусів вершин зубців відносно осі обертання верстатної оправки. Миттєві 
площі зрізу на вихідних лезах зубців перевищують миттєві площі зрізу на вхідних лезах. 
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Розглянуто застосування фрикційно-зміцнювальної обробки для збільшення 
періоду стійкості клинового паперорізального інструмента (поліграфічного ножа). 

The friction-strengthening treatment application is considered for increasement of the 
working period of wedge paper-cutting instrument (the knife for cutting machine) 

Постановка проблеми. Проблема збереження ресурсів та електроенергії, зростання цін на 
енергоносії та матеріали змушує нас удосконалювати ресурсо- та енергозберігаючі технології у 
машинобудівній галузі. Одним із таких способів є створення технологій, які розширюють ресурс 
(строк служби) деталей, що працюють в умовах ударно-абразивного зношення. В існуючих умовах 
машинобудівної практики деталі, які працюють в таких умовах, зміцнюють, переважно гарту-
ванням (для кращого ефекту використовують леговані сталі) або класичними способами хіміко-
термічної обробки, а саме: цементації, азотування, борування тощо. Проте існує цілий клас виробів, 
до яких зараховуємо різальний інструмент, особливо в поліграфічній галузі, де підвищення періоду 
стійкості (періоду між двома найближчими перезаточуваннями) інструмента можливе тільки за 
рахунок добору високоякісної легованої сталі, якій після загартування притаманні високі фізико-
механічні властивості, такі, як твердість та зносостійкість. Мається на увазі клас поліграфічних 
ножів з кутом заточування при вершині β = (18° – 22°). Поліграфічний ніж, як правило  
(у разі одноножевих різальних машин), являє собою металеву штабу завдовжки від 460 мм до 1500 мм, 
завтовшки 12 мм та завширшки до 300 мм (рис. 1).  

 


