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ВСТУП 
 

Технологічний процес – частка виробничого процесу, який складається з 
дій, що призводять до зміни форми та властивостей предмету виробництва і 
подальшого визначення його стану. Технологічний процес повинен забезпечити 
виготовлення (ремонт) деталей згідно з кресленнями і технічними умовами за 
мінімальних затрат. 

Технологічний процес виготовлення або ремонту виробу (деталі, групи 
деталей) оформлений у вигляді передбачених єдиною системою технологічної 
документації (ЄСКД) відповідних технологічних документів є основним 
документом, який визначає послідовність, умови і зміст усіх етапів його 
реалізації. Він містить відомості про номенклатуру і кількість верстатного 
обладнання, різального й вимірювального інструментів та необхідних для 
виготовлення деталі пристроїв. Окрім цього, він регламентує час обробки, 
кваліфікацію і кількість виробничників. Такими документами є маршрутні й 
операційні технологічні карти, в яких записаний весь процес обробки виробу, 
вказані операції та їх складові частини, матеріали, виробниче обладнання, 
інструмент, технологічні режими, необхідний для виготовлення деталей час, 
кваліфікація робітників тощо. 
 У цих методичних рекомендаціях у стислій формі систематизовано:  

    загальні положення і послідовність розроблення технологічних 
процесів обробки металів різанням; 

    основні правила, що стосуються оформлення технологічної 
документації згідно з вимогами ЄСКД; 

    методику розрахунку режимів різання і норм часу основних видів 
механічної обробки. 

Основні етапи виконання курсової роботи: 
-охарактеризувати технологічність конструкції деталі (типу вал,шестерня 

кронштейн, втулка,корпус ) 
-дати характеристику властивостей матеріалу (фізико- механічні 

властивості та хімічний склад ) і оброблюваності його різанням. 
-охарактеризувати способи виготовлення заготовки деталі і вибрати 

раціональний 

-призначити припуски на механічну обробку і розробити креслення 
заготовки 

-залежно від потрібної шорсткості поверхонь вибрати технологічні операції 
і скласти загальний маршрут обробки (технологічну схему обробки). 

-запроектувати вибрані операції (вибрати обладнання, інструмент, 
пристрої, призначити або розрахувати режими різання і пронормувати 
операції,) 

-оформити операційні і маршрутну карти 
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1. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ 
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ 

Залежно від виду виробництва вихідними даними є: 
- робоче креслення деталі з технічними умовами (матеріал деталі, його 

структура, вид термообробки, твердість, відхилення від геометричних форм, 
просторові відхилення взаємозв'язаних поверхонь тощо). 

- програма випуску деталей протягом певного періоду (переважно 
протягом року). 

-  довідкові матеріали: 
а) каталоги або паспортні дані обладнання; 
б) державні стандарти та допуски на точність і якість поверхонь; 
в) державні стандарти та вимоги на різальний, вимірювальний 

інструменти і пристрої; 
г) нормативи для розрахунку припусків; 
д) нормативи для розрахунку режимів різання; 
е) нормативи для технічного нормування; 
ж) тарифно-кваліфікаційний довідник; 
з) тарифні сітки. 

- якщо проектування технологічного процесу здійснюється для чинного 
підприємства, то додатково треба мати: 

а) дані про наявне верстатне обладнання; 
б) графік і коефіцієнт завантаження обладнання; 
в) альбоми й карти пристроїв різальних і вимірювальних 

інструментів, які використовуються на підприємстві. 
 

2. ЗМІСТ І ПОСЛІДОВНІСТЬ ПРОЕКТУВАННЯ 
ТЕХНОЛОГІЧНОГО  ПРОЦЕСУ 

Під час проектування технологічного процесу треба виконати такі 
роботи: 

1. Ретельно вивчити креслення деталі (перевірити наявність усіх розмірів, 
достатність проекцій і перерізів тощо), технічні умови на її виготовлення й 
виконати технологічний аналіз (можливість виготовлення обробкою заготовки 
різанням [4; 8-10]). 

2. Вибрати, якщо не задано, метод отримання заготовки і визначити 
загальні припуски на оброблюваних поверхнях [5-7]. 

3. Скласти маршрут обробки (вид і послідовність операцій). Цей етап у 
проектуванні технологічного процесу механічної обробки є основним, бо від 
вибору послідовності та встановлювальних баз для кожної операції залежить 
доцільність, надійність й економічність запроектованого процесу. При цьому 
слід керуватися наступним: 

- першими слід обробляти поверхні, які дають змогу виявити приховані 
дефекти, наприклад раковини. 

- спочатку обробляються поверхні, що плануються як встановлювальні  
бази для наступних операцій, наприклад центрові отвори у валах, отвори в 
деталях типу „диск” тощо. 
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- насамперед обробляють також поверхні, у разі зрізання з яких шару 
металу міцність деталі суттєво не змінюється. 

- послідовність операцій механічної обробки слід узгоджувати з 
операціями термічної обробки, якщо такі передбачені. 

- вибираючи встановлювальні бази, необхідно пам’ятати, що за базу в 
першій операції вибирається поверхня, яка в готовій деталі залишається 
необробленою, або та, що має найменший припуск. Рекомендовані маршрути 
обробки циліндричних поверхонь деталей наведені в табл. 2.1 та 2.2. 

Таблиця 2.1 
Маршрути обробки зовнішних поверхонь деталей 

 залежно від точності обробки і шорсткості поверхні 
Потрібна точ-
ність обробки, 
квалітет 

Шорсткість 
поверхні,Rz, 
мкм 

 
Маршрут обробки 

13, 12 40-20 Обточування одноразове 
11, 10 20-10 Обточування чорнове і чистове 
10, 9 10-6,2 Одноразові обточування і шліфування 
9-7 6,3-3,2 Обточування чорнове та чистове і 

шліфування одноразове 
8, 7 3,2-1,6 Обточування чорнове, чистове і тонке 
8, 7 3,3-1,6 Обточування чорнове і чорнове, 

чистове шліфування 
8, 7 1,6-0,8 Обточування чорнове і чистове і 

чорнове та чистове шліфування 
7, 6 1,6-0,8 Обточування чорнове і чистове 
6 1,6-0,4 Обточування чорнове і чистове, 

чорнове та чистове шліфування 
  

Таблиця 2.2 
Маршрути обробки поверхонь отворів деталей 

 залежно від точності обробки й шорсткості поверхні 
Потрібна точність       

обробки, 
квалітет 

Шорсткість 
поверхні Rz, 

мкм 

 
Маршрут обробки 

1 
 

2 3 
1. За відсутності отвору в заготовці 

13, 12 160-20 Свердління 
11 40-10 Свердління, зенкерування 
1 2 3 

8, 9 20-63 Свердління, розвірчування 
8, 9 10-3,2 Свердління, зенкерування, 

розвірчування 
8, 7  10-1,6 Свердління і дворазове розвірчування 
8, 7 20-1,6 Свердління, протягування  
8, 7 6,3-0,8 Свердління, протягування, шліфування 
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1 2 3 
8, 7 6,3-1,6 Свердління, зенкерування і дворазове 

розвірчування 
8, 7 6,3-1,6 Свердління, зенкерування, шліфування 
8, 7 6,3-0,8 Свердління, протягування і 

калібрування 
2. За наявності отвору в заготовці 

13, 12 40-10 Зенкерування або розточування 
13, 12 160-20 Розсвердлювання 

11 80-20 Розсвердлювання і зенкерування 
11 80-20 Дворазове зенкерування 
11 40-63 Дворазове розточування 
8, 9 20-6,3 Зенкерування або розточування з 

розвірчуванням 
8, 9 40-10 Зенкерування й розточування 
8, 9 10-3,2 Дворазове зенкерування й 

розвірчування 
8, 7 6,3-1,6 Зенкерування або розточування і 

дворазове розвірчування 
8, 7 6,3-0,8 Зенкерування або дворазове 

розточування і розвірчування 
8, 7 1,6-0,2 Зенкерування або дворазове 

розточування і хонінгування 
8, 7 0,8-0,1 Зенкерування і протягування, тонке 

розточування і хонінгування 
За чорнового фрезерування досягається точність 13-10 квалітетів із 

шорсткістю Rz 320-80 мкм, за чистового – 11-7 квалітетів з Rz 40-20 мкм, а за 
тонкого – 8-6 квалітетів із шорсткістю Rz 6,3-3,2 мкм. 

 
4. Визначити і підібрати для кожної операції: 
4.1. Зміст і послідовність обробки. 
4.2. Тип і модель верстата [1]. 
4.3. Операційні припуски і проміжні (після кожної обробки) розміри 

деталей [5-7]. 
4.4. Необхідні пристрої. 
4.5. Номенклатуру різального й вимірювального інструментів. 
4.6. Режим різання для кожного переходу. 
4.7. Норму часу і норму виробітку. 
4.8. Кваліфікацію роботи та розряд. 
4.9. Розцінку виконаної роботи. 
Враховуючи, що вивчення дисципліни навчальним планом передбачено 

на другому курсі і деякі перелічені роботи, наприклад визначення норми 
виробітку, кваліфікації та розряду роботи, а також розцінка роботи ще не 
можуть бути за браком знань виконані, їх розробка в даній роботі не 
передбачається. 
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3. ПРОЕКТУВАННЯ ТОКАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ  
 
3.1. Зміст і послідовність обробки проектують залежно від конструкції 

деталі, припусків на обробку. Мається на увазі послідовність обробки 
поверхонь, кількість проходів, вид обробки  (чорнова, чистова чи обробка за 
один прохід) тощо. 

3.2. Тип і модель верстата вибирають залежно від габаритних розмірів 
деталі, способу закріплення і вибраної встановлювальної бази. Паспортні дані 
класичних  металорізальних верстатів, які можна використати для виконання 
індивідуальних завдань, наведені нижче. 

 
Токарно-гвинторізний верстат моделі 1А62 

Висота центрів 200 мм. 
          Відстань між центрами до 1500 мм. 
          Потужність двигуна Nверст  =  7,8 кВт. 

 ККД верстата η = 0,75. 
 Кількість обертів шпинделя за хвилину (пф): 11,5; 19; 24; 30; 37,5; 46; 58; 76; 
120; 150; 184; 305; 480; 600; 765; 955; 1200. 

Поздовжні подачі, мм/об.: 0,082; 0,088; 0,1; 0,11; 0,12; 0,13; 0,14; 0,15; 
0,16; 0,18; 0,20; 0,23; 0,24; 0,25; 0,28; 0,30; 0,33; 0,35; 0,40; 0,45; 0,48; 0,50; 0,55; 
0,60; 0,65; 0,71; 0,80; 0,91; 0,96; 1,0; 1,11; 1,21; 1,28; 1,46; 1,59. 

Поперечні подачі, мм/об.: 0,027; 0,029; 0,033; 0,038; 0,040; 0,042; 0,046; 
0,050; 0,054; 0,058; 0,067; 0,075; 0,079; 0,084; 0,092; 0,10; 0,11; 0,12; 0,13; 0,15; 
0,17; 0,18; 0,20; 0,23; 0,27; 0,30; 0,32; 0,33; 0,37; 0,40; 0,41; 0,48; 0,52. 

 
Токарно-гвинторізний верстат  моделі 1К62 

Висота центрів 200 мм. 
Відстань між центрами до 1400 мм. 
Потужність двигуна Nверст = 10 кВт, ККД верстата η = 0,75. 
Кількість обертів шпинделя за хвилину (пф): 

125; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 
800; 1000; 1250; 1600; 2000. 

Поздовжні подачі, мм/об.: 
0,070; 0,074; 0,084; 0,097; 0,11; 0,12; 0,13; 0,14; 0,15; 0,17; 0,195; 0,21; 023; 

0,26; 0,30; 0,34; 0,39; 0,43; 0,47; 0,52; 0,57; 0,61; 0,70; 0,78; 0,87; 0,95; 1,04; 1,14; 
1,21; 1,40; 1,56; 1,74; 1,9; 2,28; 2,80; 3,12; 3,48; 3,80; 4,16. 

Поперечні подачі, мм/об.: 
0,035; 0,0375; 0,042; 0,048; 0,055; 0,06; 0,065; 0,07; 0,074; 0,084; 0,097; 011; 

012; 0.13; 0,14; 0,15; 0,17; 0,195; 0,21; 0,23; 0,26; 0,28; 0,30; 0,34; 0,39; 043; 0,47; 
0,52; 0,57; 0,6; 0,7; 0,78; 0,87; 0,95; 1,14; 1,21; 1,4; 1,56; 1,74; 1,9; 2,08. 

 
Токарно-гвинторізний верстат  моделі 163 

Висота центрів 300 мм. 
Відстань між центрами до 1260 мм. 
Потужність двигуна Nверст = 13 кВт, ККД верстата η = 0,75. 
Діаметр оброблюваної деталі – 350...630 мм. 
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Кількість обертів шпинделя за хвилину (пф): 
10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 

630; 800; 1000; 1250. 
Поздовжні подачі, мм/об.: 

0,0640; 0,070; 0,084; 0,097; 0,10; 0,11; 0,12; 0,13; 0,15; 0,16; 0,19; 0,20; 021; 0,23; 
0,27; 0,30; 0,34; 0,38; 0,40; 0,43; 0,47; 0,56; 0,61; 0,70; 0,78; 0,81; 0,86;0,94; 1,02. 

Поперечні подачі, мм/об.: 
0,026; 0,027; 0,031; 0,035; 0,037; 0,039; 0,043; 0,047; 0,051; 0,058; 0,064; 

0,071; 0,077; 0,083; 0,089; 0,096; 0,101; 0,109;  0.13; 0,14; 0,15; 0,17; 0,18; 0,20; 
0,22; 0,25; 0,28; 0,30; 0,31; 0,35; 0,38. 

3.3. Операційні припуски і розміри деталі після кожного переходу  
визначають, враховуючи прийняті вид і послідовність обробки поверхонь. 
Отримані величини використовують під час формулювання змістів переходів. 

3.4. Спосіб закріплення заготовки й використовувані пристрої залежать 
від форми деталі, конструктивних особливостей її поверхонь та розмірів а 
також від вибраних баз. Вони бувають універсальними і спеціальними. 
Універсальними для токарних верстатів є три- і чотирикулачкові патрони. 
Спеціальними пристроями є планшайби, повідцеві патрони і пристрої 
спеціальної конструкції. У розробці індивідуальних завдань 
використовуватимемо універсальні пристрої [6; 7]. 

3.5. Різальними інструментами для токарної обробки (рис. 3.1.) є 
прохідні, підрізні, відрізні, розточувальні й фасонні різці, а також свердла, 
зенкери, зенківки та розвертки [5-7]. Геометричні параметри різальної частини 
цих інструментів є елементами параметрів режиму і про їх вибір йтиметься в 
наступному параграфі. За точності розмірів ±0,05-0,10 мм вимірювальними 
інструментами будуть штангенциркулі ШЦ-І-125-0,1 ГОСТ 166-80 і ШЦТ-ІІ-
200-0,05 ГОСТ 166-80, за вищої точності – мікрометричний інструмент.  

 
Рис. 3.1. Різальні інструменти для токарної обробки. 
1,2,4,7,8,9,11 – прохідні різці; 3 – відрізний різець; 5,6 – канавні різці, 

10,14 – різьбові, 12, 13 – розточні різці; 15 – фасонний різець. 
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3.6. Під терміном "режим різання" розуміється сукупність числових 
значень глибини різання, подачі, швидкості різання, геометричних параметрів і 
стійкості різальної частини інструментів, а також сили різання, потужності й 
інших параметрів робочого процесу різання, від яких залежать техніко-
економічні показники. 

Визначення оптимального режиму обробки заготовки на металорізальних 
верстатах полягає в тому, щоб на основі знання властивостей заготовки, 
різальних інструментів, фізичних законів їхньої взаємодії в процесі обробки, 
кінематичних і динамічних можливостей верстата, на якому здійснюватиметься 
обробка, та жорсткості системи “верстат-пристрій-інструмент-деталь” 
призначити таку швидкість різання і подачу, що забезпечать формоутворення 
деталі та її розміри відповідно до креслення і технічних умов за найменших 
витрат суспільної праці. 

Розрахунок параметрів режиму обробки виконується в такій 
послідовності: 

1. Визначають глибину  різання  (t), кількість  проходів (i) відповідно до 
припуску (δ) і шорсткості поверхні (Rz чи Ra). 

       Припуск на сторону під час точіння дорівнюватиме    
2

dD −
=δ , а 

під час розточування – 
2

Dd −
=δ , 

де D і d – діаметри деталі до і після обробки, мм.    
У разі чорнового точіння (Rz = 320-40) і відсутності обмежень щодо 

потужності устаткування, жорсткості технологічної системи “верстат- 
пристрій-інструмент-деталь” глибину різання беруть рівною припуску на 
обробку. У разі розточування через низьку жорсткість розточувальних різців 
значення t не перевищує 3-5 мм. Припуск, менший за 7 мм, можна зрізати за 
один прохід різця. У разі перевищення деяких критичних значень глибини 
різання можуть виникнути вібрації всієї технологічної системи. У першому 
наближенні можна вважати, що потужність різання Nріз пропорційна глибині t. 
Тому, якщо припуск більший за 7 мм, його зрізують за два і більше проходи, 
причому глибина різання в кожному проході може бути однаковою або її 
послідовно зменшують. На проміжних операціях   (напівчистова обробка)   при   
параметрі  шорсткості Ra  ≥ 3,2 мкм, t = 0,5-2,0 мм. На кінцевих операціях 
(чистове точіння) Ra ≤ 2,5 припуск не перевищує 0,5 мм, а глибина різання 
складає t = 0,1- 0,4 мм.  

Кількість проходів визначають за  формулою i = δ/t  і беруть цілим числом. 
 
2. Вибирають матеріал і геометричні параметри різального 

інструменту. 
Сьогодні інструментальним матеріалом для токарної обробки найчастіше є 

вольфрамумісні й безвольфрамові тверді сплави. Швидкорізальні сталі 
використовуються в основному для виготовлення складних за конфігурацією 
інструментів (фасонні різці, свердла тощо). Використання інструменту з 
ельбору й синтетичних алмазів обмежено специфічною ділянкою їх 
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застосування (чистове точіння і розточування). У цій роботі 
використовуватимемо тверді сплави на основі карбідів вольфраму і титану. 

Вибір марок твердого сплаву за різних видів обробки здійснюється за 
табл. 3.1. 

Вибір геометричних параметрів різального інструмента (різця) починають 
із вибору форми передньої поверхні, потім знаходять за відповідними 
рекомендаціями значення кутових параметрів і розмірів твердосплавних 
пластинок та перетину держака. 

Виходячи з міцності держака різця і твердосплавної  пластинки, їхні 
розміри визначають за площею шару, що зрізується, Вона є добутком подачі S і 
глибини різання t. Відомо, що із збільшенням добутку S·t, збільшуються сила 
різання і напруження, що виникають у держаку різця.  

Тому на практиці, зазвичай, задають товщину пластини, а граничне 
значення подачі, підраховане з умови міцності, знаходять у табл. 3.2. 

Таблиця   3.1 
 Марки твердого сплаву 

 
Вид і 

характер 
обробки 

 
Вугле-

цева і ле- 
гована 
сталі 

 

Корозій-
ностій- 
кі сталі 

аустеніт-
ного 
класу 

 
Загар-
товані 
сталі 

Чавуни  
Титан 
і його 
спла-

ви 

Кольо-
рові 
ме- 

тали 
та їх 

сплави 

 
Неме- 
талеві 
мате- 
ріали 

 
 

НВ 240 

 
НВ 

400— 
700 

(білий) 

Чорнове точіння 
по коринці та 
окалині за 
нерівномірного 
перерізу зрізу і 
переривчастого 
різання з ударом  

Т5К10 
Т5К12 
ВК8 
ВК8В  

Т5К12 
 
ВК8 
ВК8В  

—  ВК8 
ВК8
В  

ВК8 
ВК8
В 
ВК4  

ВК8 
ВК8
В  

ВК4 
ВК6  
ВК8  

— 

Чорнове точіння по 
коринці за непе-
реривного  різання  

Т14К8 
Т5К10  

ВК4 
ВК8  

—  ВК4 
ВК8 
ВК6  

ВК6М 
ВК4  

 
ВК4  

ВК4 
ВК6  

— 

Чорнове точіння по 
коринці за від-
носно рівномір-
ного   перерізу 
зрізу і неперерв-
ного  різання  

Т15К6 
Т14К8  

 
ВК6М  

—  ВК4 
ВК8  

ВК6М 
ВК3  

 
ВК8  

ВК3 
ВК3М       

ВК4  

Напівчистове й 
чистове точіння  за 
переривчастого 
різання  

Т15К6 
Т14К8 
Т5К10  

ВК4 
ВК8 

Т5К10 
ВК4  
ВК8 

ВК4 
ВК6 
ВК6  

ВК6М  ВК4  ВК3 
ВК3М 
ВК4 

Точне   точіння      
за неперервного 
різання  

Т30К4  ВК6М  
ВК3М  

Т30К4 
Т15К6 
ВК6М 
ВК3М 

ВК3 
ВК3М 

ВК6М
ВК3М
ВК3 
 

ВК4 
ВК6М 
ВК3М  

ВК3 
ВК3М 

За знайденим значенням S знаходять розміри перетину держака різця 
(табл. 3.3). Вибрані розміри перевіряють за критерієм задовільності на 
відповідність обраного різця даному типу токарного верстата (табл. 3.4). 
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Форму передньої поверхні різця вибирають відповідно до рекомендацій 
рис. 3.2. Кутові параметри різальної частини різця вибирають відповідно до 
загальних положень теорії різання. 

Головний кут у плані φ для прохідних різців звичайно вибирають таким, що 
дорівнює 45°. З теорії різання відомо, що зменшення кута спричиняє 
збільшення активної довжини різального леза і зменшує зношування, підвищує 
стійкість інструмента та поліпшує якість обробленої поверхні (зменшується 
висота мікронерівностей). Водночас різко зростає радіальна складова сили 
різання Рy , що може призвести до прогину заготовки, тобто зниження точності 
виготовлення, і до виникнення вібрацій під час роботи. Тому кут ϕ вибирають 
залежно від жорсткості технологічної системи “верстат-пристрій-інструмент-
деталь” (ВПІД), що визначається в основному відносною довжиною деталі L/d. 

 
Таблиця   3.2 

Залежність подачі від товщини (міцності) пластинки з твердого сплаву 
і глибини різання у разі точіння конструкційної сталі різцями з ϕ = 45° 

Товщина 
пластинки, 

мм 

Подача, мм/об, якщо 
глибина різання, мм Примітки 

4 7 13 22 
4 1,3 1,1 0,9 0,8 1. Табличне   значення    помножити: 

 на  1,2, коли  σв = 480-640 МПа;  
 на 0,85, коли σв=870-1170 МПа.  

 2. У разі обробки чавуну помножити на 1.6.  
3. Якщо ϕ = 30°, помножити на 1,4;  
якщо    ϕ = 90° – на 0,4; якщо ϕ = 60° – на 
0,6. 
4. У разі роботи з ударами зменшити на 20%  

6 2,6 2,2 1,8 1,5 
8 4,2 3,6 3,0 2,4 

10 6,1 5,1 4,2 3,6 

 
Таблиця  3.3 

Залежність перерізу держака від перерізу шару, що зрізується, якщо 
ϕ  = 45° і σв = 750 МПа 

Максимальний переріз 
шару, що зрізується, мм2  1,5 2,5 4 8 18 25 

Максимальна глибина 
різання t, мм  3 4 6 10 13 18 

Розміри різців, мм  10х16 12x20 16х25 20х30 25х40 30х45 
 

Таблиця 3.4 

Залежність перерізу держака від висоти центрів токарного верстата 
 
Встановлення різця  

Висота центрів 
150 180-200 260 300 350-400 

Розміри різця, мм 
У чотирирізцевій голівці  12х20 12х20 16х25 20х30 25х40 

У  супорті  12х20 16х25 20х30 20х30 25х40 

12 



 

 
 

Рис. 3.2. Форма передньої поверхні різця для пластинок із твердого сплаву: 
а – плоска (обробка сталі з σв>800 МПа за достатньої твердості  й 

вібростійкості заготовки;  необхідний стружколамач); 
б – плоска з фаскою (обробка сірого й ковкого чавунів, обробка сталі з 

σв>800 МПа за достатньої твердості й вібростійкості заготовки;  
необхідний  стружколамач); 

 в – радіусна з фаскою (обробка сталі з   σв ≤ 800 МПа, коли  t = 1÷5 мм, 
S ≥ 0,3 мм/об, стружколамання забезпечується лункою). 
 

Рекомендується застосовувати кути в плані ϕ (у град.): 
- для чистової обробки в жорстких  умовах (L/d < 6)...............10 - 20 
- для напівчистової і чорнової обробки в жорстких 
умовах  (L/d < 6) ................................. .........................................30 - 45 
- для обробки в нежорстких умовах  (L/d = 6...12)...................60 - 75 

   - для  обробки довгих заготовок  малого діаметра (L/d > 12).....90 
 

Допоміжний кут у плані ϕ1. Допоміжне лезо, що ріже й водночас калібрує та 
зачищає оброблювану поверхню, створює кут ϕ1 і впливає на якість обробленої 
поверхні та стійкість різця. З його зменшенням позитивний вплив зростає, але 
для цього потрібна достатня жорсткість системи і відсутність вібрацій під час 
роботи. Залежно від умов різання і конструкції різців рекомендується 
вибирати наступні значення кута ϕ1 (у град.): 

- для прохідних різців під час роботи без врізання …..........10-15 
 
- для прохідних різців під час роботи з врізанням 

                         до 3 мм ................... .....................................15 
                    понад 3 мм . ................ ...................................20-30 

- для відігнутих різців з перерізом до 20х30 мм ...……..........45 
                                            понад 20х30 мм ........................30 

- для  широких   (чистових)   різців...…………………..............0 
- для підрізних і розточувальних різців...…………………......20 

 
Задній кут α слугує для зменшення тертя між задньою поверхнею різця та 

оброблюваною поверхнею. Він впливає також на максимальне зношування 
задньої поверхні. Щоб зменшити зношування, необхідно збільшити задній кут. 
Однак при цьому зменшується кут загострення β, знижується механічна 
міцність леза, зростає можливість перегрівання і сколювання металу. Для 

а)
 

б)
 

в)
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різців, оснащених пластинками з твердих сплавів, рекомендуються наступні 
значення заднього кута: 

- якщо S ≤ 0,25 мм/об...........12°; 
- якщо S > 0,25 мм/об........... 8°. 

Передній кут γ. Зі збільшенням переднього кута полегшується врізання 
різця в метал, зменшується деформація шару, що зрізується, полегшується схід 
стружки, зменшуються сили різання і потужності різання. Однак при цьому 
зменшується кут загострення β і міцність клина, що ріже, збільшується 
зношування різця через викришування й погіршення тепловідводу. Тому для 
обробки твердих і крихких матеріалів застосовують невеликі передні кути, а 
для обробки м’яких і в’язких металів – великі. Для збільшення міцності під час 
обробки загартованих сталей у разі роботи з ударами застосовують навіть 
негативні кути. Значення переднього кута γ наведені в табл. 3.5. 

Кут нахилу головного різального леза λ. Для прохідних токарних різців 
рекомендовано λ = ±5°. На технологічних операціях із подачами S ≥ 0,15мм/об 
частіше λ = 5°, бо стружка за правилами охорони праці відводиться вправо від 
робітника.   

На чистових операціях λ = -5°-0°. Під час роботи з ударами (переривчасте 
різання) кут λ  з метою підвищення міцності інструменту збільшують до 20°. 

 
Таблиця   3.5  

Залежність переднього кута від форми поверхні та оброблюваного матеріалу 
Форма поверхні Матеріал γ 

Плоска без фаски  Сталь   σв ≤1100 МПа 
             σв >1100 МПа  

-5 
 -10 

Радіусна з фаскою  Сталь    σв ≤1100 МПа  15 

Плоска з фаскою  Ковкий чавун, НВ≤220 
Сірий  чавун,  НВ>220  

 
  

12 
8 
 
 

Заокруглення r вершини різця в місці сполучення головного й 
допоміжного лез обов'язкове. Радіус заокруглення вершини токарних різців 
рекомендовано брати в межах r = 0,2-1 мм. Чим більше r, тим вища стійкість 
різців і менша шорсткість оброблюваних поверхонь. Однак за малої глибини 
різання і за великого заокруглення вершини різця (r >1 мм) зменшується 
фактичне значення  головного кута в плані ϕ. 

 
3. Вибирають подачу S.  

Значення подачі обумовлюється видом технологічної операції та 
необхідною якістю виготовлення  (шорсткістю, точністю). У науковій 
літературі наведено різні емпіричні залежності параметрів  
режиму різання від параметрів шорсткості [1].   

На практиці частіше користуються нормативними даними, які зведені в 
таблиці (табл. 3.6) [2]. Вибрану подачу коректують із найближчою наявною у 
вибраному верстаті. 
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Таблиця  3.6  
Залежність подачі від параметрів шорсткості й радіуса при вершині r 
Параметр 

шорсткості 
поверхні, мкм 

Радіус 
при вершині різця r, мм 

Ra Rz 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 

0,631  0,7 0,10 0,12 0,14 0,15 0,17 
1,25 - 0,10 0,13 0,165 0,19 0,21 0,23 
2,50  0,144 0,20 0,246 0,29 0,32 0,35 

 20 0,25 0,33 0,42 0,49 0,55 0,60 
 40 0,35 0,51 0,63 0,72 0,80 0,87 
- 80 0,47 0,66 0,81 0,94 1,04 1,14 

Примітка. Значення подачі різця подані для обробки сталей з σв = 
700..900 МПа і чавунів; для сталей з σв < 700 МПа значення подач 
множити на 0,45; для сталей з σв > 900 МПа – на 1,25. 

4. Вибирають стійкість Т різця.  
Під стійкістю розуміють тривалість роботи інструменту до моменту, коли 

лінійне зношування леза сягає допустимого значення. Допустиме зношування 
леза визначається за якістю поверхні виготовлених деталей, як правило, на 
чистових операціях, і з урахуванням економічності процесу різання на 
чорнових операціях. Для інструменту, що піддається переточуванням, стійкість 
визначає період часу між переточуваннями.    

На практиці для спрощення вибору часто задають середнє (нормативне) 
значення стійкості, визначене за статистичними даними з різних 
металообробних підприємств. Для різних видів інструменту це значення 
міняється від Т = 45...60 хвилин для токарних різців до Т = 120...180 хвилин для 
складного інструменту (фрези, свердла тощо). 

Вважатимемо, що в умовах даної задачі пошуку оптимальних режимів 
токарної обробки стійкість повинна бути не меншою за 60 хвилин. 

5. Визначають допустиму швидкість різання Vд (м/хв).  
Для обробки на токарних верстатах її визначають за формулою 

vyxm
v

д K
stT

C
V

vv
= , 

де Сv – коефіцієнт, який враховує певні умови обробки (вид матеріалу, 
його механічні властивості, матеріал інструменту тощо) (табл. 3.7); 

Т  – стійкість інструменту (час між перезаточуваннями), хв; 
 t – глибина різання, мм; 
s – подача, мм/об; 
Кv – добуток поправних коефіцієнтів, які враховують відхилення умов 

обробки від врахованих у значенні коефіцієнта Сv. 
KKKKKKKKK ovgvrvvvпvivmvv ϕϕ ′= , 

де Kmv – якість оброблюваного матеріалу; Kпv – стан поверхні заготовки; 
 Kіv – матеріал різальної частини різця; Kov – вид обробки (для точіння і 
розточування Kov = 1,0); Kϕv – вплив головного кута в плані; Kϕ′v, Krv, Kgv – 
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вплив інших геометричних параметрів (враховуються для різців зі 
швидкорізальної сталі). 

Значення всіх коефіцієнтів, що входять у формулу, визначаються за 
відповідними таблицями (табл. 3.7-3.11). 

Визначену за цими формулами допустиму швидкість враховують у 
формулі для визначення частоти обертання деталі у хв-1 

D
V

n д
p ⋅π

⋅
=

1000 . 

З паспорта передбачуваного для використання верстата вибирають 
ближче менше значення частоти  nф і визначають фактичну швидкість різання: 

.
nD

V ф
ф 1000

⋅⋅π
=  

Таблиця 3.7 
Коефіцієнти у формулі для визначення допустимої швидкості різання під 

час точіння 
Вид 

обробки 
Матеріал 

різця 
Оброблюваний 

матеріал 
Подача 
S, мм/об Cv xv yv m 

Зо
вн

іш
не

 т
оч

ін
ня

 й
 р

оз
то

чу
ва

нн
я 

Швидко-
різальна 

сталь 
Р9 

Нагартована сталь, 
σв = 700-800 МПа 

≤0,25 30,9 0,25 0,50 0,2 
>0,25 24,6 0,25 0,65 0,2 

Сірий чавун, 
НВ 180-200 МПа 

≤0,30 25,2 0,15 0,30 0,2 
>0,30 18,5 0,15 0,40 0,2 

Бронза Бр АЖ 9-4, 
НВ 100-140 МПа 

≤0,20 93 0,12 0,25 0,2 
>0,20 63 0,12 0,50 0,2 

Твердий 
сплав 
Т15К6 

Нагартована сталь, 
σв  = 700-800 МПа 

≤0,30 191 0,18 0,20 0,2 
>0,30 154 0,18 0,35 0,2 

Сталь аустенітна,  
σв  = 700-800 МПа - 79,5 0,22 0,45  

0,2 
Твердий 

сплав 
Т30К4 

Сталь загартована, 
HRC 50, 

σв  = 1600-1700 МПа 
- 38,5 0,18 0,40  

0,2 

Твердий 
сплав 
ВК8 

Сірий чавун, 
НВ 180-200 МПа 

≤0,40 84 0,13 0,20 0,2 
>0,40 74 0,20 0,40 0,2 

Бронза Бр АЖ 9-4, 
НВ 100-140 МПа 

≤0,40 576 0,13 0,20 0,2 
>0,40 510 0,20 0,40 0,2 

Твердий 
сплав 
ВК6 

Легований чавун, 
НВ 290-310 МПа 

≤0,40 48,8 0,13 0,20 0,2 

>0,40 43 0,20 0,40 0,2 

П
ро

рі
за

нн
я 

і 
ві

др
із

ан
ня

 

Сталь Р9 

Нагартована сталь, 
σв = 700-800 МПа - 69 - 0,66 0,2 

Сірий чавун, 
НВ 180-200 МПа - 9,8 - 0,40 0,2 

Т15К6 Нагартована сталь, 
σв = 700-800 МПа - 32,6 - 0,36 0,2 
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Для перевірки придатності верстата для обробки за вибраним режимом 
визначають потрібну для різання потужність (вона повинна бути меншою за 
фактичну потужність двигуна верстата). 

,
VР

N
двв

фz
дв η⋅η⋅

⋅
=

61200
 

де ηв – коефіцієнт корисної дії верстата (ηв = 0,75); 
ηдв – коефіцієнт корисної дії електродвигуна (ηдв = 0,97); 
Рz   – сила різання, Н. 
Якщо потужність Nдв > Nдв.ф, то зменшують подачу, а в разі невиконання 

нерівності і в нових умовах зменшують глибину різання. 
 

Таблиця 3.8 
Значення коефіцієнта Knv , що враховує стан заготовки  

Без коринки 
З коринкою 

Прокат Поковка Сталеве і чавунне лиття 
1,0 0,9 0,8 0,8-0,85 

 
Таблиця  3.9 

Значення коефіцієнта Kmv, що враховує механічні властивості оброблюваного 
матеріалу під час обробки твердосплавним інструментом 
Сталь 

конструкційна і 
легована 

Чавун сірий Чавун ковкий 

σ
=

Â

750
mvK  25,1)190(

HBK mv =  25,1)150(
HBK mv =  

 
Таблиця   3.10 

Значення коефіцієнта Kіv, що враховує вплив матеріалу  
різальної частини інструменту 

Оброблюваний 
матеріал 

Т5К12В Т5К10 TI4K8 К15К6 Т30К4 ВК8 

Сталь 
конструкційна 

0,35 0,65 0,8 1,0  1,4 0,4 

Чавун   сірий   і 
ковкий 

ВК8 
0,83 

ВK6 
1,0 

ВК4 
1,1 

ВК3 
1,15 

ВК2 
1,26 

- 

Таблиця  3.11 

Значення коефіцієнта Kϕv, що враховує вплив головного кута в плані 
 

φ 20 30 45 60 75 90 
Кφv  1,4 1,2 1,0 0,9 0.8 0,7 

 
Силу Рz  під час проектування технологічних процесів також визначають 

аналітично за емпіричними формулами. Наприклад, під час точіння 
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,KstCP zPzp
z

yx
Pz ⋅⋅⋅=  

де 
zPC – коефіцієнт, що враховує певні умови обробки (табл. 3.12); 

       К – загальний коефіцієнт, що є добутком коефіцієнтів, які враховують 
відхилення фактичних умов обробки від прийнятих при виборі 

zPC ; 
zz PP y,x  –  показники, що вибираються з табл. 3.12. 

 
Таблиця 3.12 

Значення коефіцієнтів 
zzz PPp y,x,C  

Оброблюваний 
матеріал 

Межа міцності 
σв, МПа 

Твердість 
НВ, МПа  

zPC  
zPx  

zPy  

 
Сталь 

350-450  
- 

1440-1450  
1.0 

 
0.78 550-650 1650-1800 

750-850 1930-2050 
Чавун - 

 
155-170 1000-1070 1,0 0,73 
190-210 1150-1200 

Основний машинний час під час точіння визначають за формулою: 

sn
LТо ⋅

= , 

      де    n – частота обертання, хв-1; 
    s – подача на один оберт деталі, мм; 
    L – розрахункова  довжина оброблюваної поверхні. 
Розрахункову  довжину обробки знаходять за формулою (рис. 3.3) 

321 lllL ++= , 
де l1 – довжина оброблюваної поверхні, мм; 

     l2 – шлях врізання інструменту, мм; l1 = t/tgφ, мм; 
     l3 – шлях виходу (перебігу) інструменту. l3 = 2-5 мм. 
 
Повний Т час обробки, окрім основного То, включає допоміжний Тд (час 

на управління верстатом, холості переміщення різального інструмента, на 
встановлення, вивіряння, закріплення та знімання деталі, контроль розмірів 
тощо), час Тобс на обслуговування (змащування верстату, прибирання стружки 
та верстата, прибирання робочого місця тощо) та час Твідп на відпочинок і 
природні потреби  

n
Т

ТТТТТ .з.п
відпобсдопоп ++++= . 

У допоміжний час включають час на встановлення, закріплення і 
знімання деталі, допоміжні прийоми під час виконання переходу, на 
використання інструменту, що кріпиться в задній бабці, та на інші додаткові 
прийоми. Їх приблизний перелік наведено у табл. 3.13 [5; 6]. 
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Рис. 3.3. Схема для розрахунку основного (машинного) часу під час точіння 

(І і ІІ – відповідно початкове і кінцеве положення різця). 
 

Таблиця 3.13 
Норми допоміжного часу на робочі прийоми під час точіння 

Робочий прийом Норма часу,   
хвилин 

1 2 
Встановити деталь у патроні 0,100 
Надіти хомутик на деталь і закріпити 0,050 
Змастити центрові гнізда в заготовці 0,030 
Встановити заготовку у центрах 0,035 
Підвести центр задньої  бабки маховичком і закріпити  
піноль рукояткою 

 
0,030 

Увімкнути обертання шпинделя 0,020 
Підвести різець до деталі в поздовжньому напрямі вручну 0,025 
Увімкнути подачу важелем 0,030 
Перемістити супорт у поперечному напрямі до упори 0,025 
Увімкнути подачу 0,010 
Увімкнути подачу та обертання шпинделя 0,020 
Увімкнути обертання шпинделя важелем фрикціону 0,010 
Відвести різець від деталі в поперечному напрямі 0,025 
Перемістити каретку супорта в поздовжньому напрямі  
вручну у вихідне положення 0,030 

Відкріпити піноль  задньої бабки рукояткою і відвести центр 
маховиком 0,025 

Зняти деталь і відкласти на відстані до 1 м 0,015 
Відкріпити і зняти хомутик 0,020 
Відкріпити патрон і зняти деталь 0,060 
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Час То  обслуговування робочого місця передбачає час робітника на догляд 
за робочим місцем у процесі виконання даної роботи, сюди входять: 

- налагодження й регулювання верстата у процесі роботи; 
- заміна інструменту внаслідок його затуплення; 
- правка інструменту; 
- усування стружки в процесі роботи. 

Час технічного обслуговування залежить від основного (машинного) 
часу (тому його вираховують у відсотках до основного) і складає 1-5% То  
залежно від типу і розмірів верстата. 

Час організаційного обслуговування робочого місця передбачає витрати 
часу робітника на догляд за робочим місцем протягом зміни, сюди входить: 

- розкладання інструменту на початку зміни і прибирання його після       
закінчення зміни; 

- прибирання та змащування верстата; 
- огляд і перевірка верстата. 
Час Тобс обслуговування робочого місця складає (0,019÷0,055)Топ 

(оперативного часу, що є сумою Топ = То+Тдоп) і залежить від типу і розміру 
верстата. 

Підготовчо-заключний час, як і в інших процесах, залежить від 
кількості n деталей у партії. У підготовчо-заключний час входять: 

- час  на ознайомлення робітника з роботою і читання креслення; 
- час на підготовку робочого місця, налагодження верстата, інструменту 

і пристроїв для обробки заданої партії деталей.                                           
 Суму основного, допоміжного, на обслуговування та на відпочинок часів 

називають штучним  Тш часом, тобто  
n

Т
ТшТ .з.п

п += . 

Кількість деталей, виготовлених за одиницю часу, називають 
продуктивністю  Q = 60/Tшт. 

Для підвищення продуктивності праці знижують штучний час 
зменшенням основного і допоміжного часу. 

Основний час зменшується внаслідок підвищення швидкостей різання і 
подачі. 

Допоміжний час зменшують через використання швидкодійних 
затискних пристроїв, автоматизації  вимірювання деталей тощо. 

 
4. ПРОЕКТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ДЛЯ ОБРОБКИ ОТВОРІВ:  
СВЕРДЛИЛЬНОЇ, ЗЕНКЕРУВАЛЬНОЇ, РОЗВІРЧУВАЛЬНОЇ 

 
Основні види операцій, що виконуються на різних типах свердлильних 

верстатів показані на рис. 4.1. 
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Рис. 4.1. Види робіт на свердлильних верстатах. 

а) – свердління, розсвердлювання, зенкерування; б) – розточування отворів; в) – 
розвертання; г) - зенкування; д,е) – цекування. 
 

4.1. Зміст і послідовність обробки проектують залежно від конструкції 
деталі, розмірів отвору та потрібної точності й шорсткості поверхні. Отвори 
діаметром до 15 мм свердлять за один прохід. Отвори більших діаметрів та 
отримані іншими способами розсвердлюють. Меншу шорсткість і вищу 
точність досягають зенкеруванням, точних розмірів відповідного квалітету 
досягають після розвірчування.  

4.2. Тип і модель верстата вибирають залежно від габаритних розмірів 
деталі, способу закріплення і вибраної встановлювальної бази [1]. Паспортні 
дані класичних  свердлильних верстатів, які можна використати для виконання 
індивідуальних завдань, наведені нижче. 

 
Вертикально-свердлильний верстат моделі  2135 

          Потужність двигуна Nверст = 4,5 кВт, 
 ККД верстата η = 0,75. 

         Кількість обертів шпинделя за хвилину: 68; 100; 140; 195; 275; 400; 530; 
750; 1100. 

Подачі, мм/об.: 0,11; 0,15; 0,20; 0,25; 0,32; 0,43; 0,80; 0,96; 1,20; 1,60. 
Найбільший хід шпинделя, мм – 250. 

 
Вертикально-свердлильний верстат 2Н135 

Потужність двигуна Nверст = 4,0 кВт, 
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ККД верстата η = 0,75. 
 Кількість обертів шпинделя за хвилину: 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 
200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600. 

Подачі, мм/об.: 0,10; 0,14; 0,20; 0,28; 0,40; 0,56; 0,80;1,12; 1,20; 1,60. 
Найбільший хід шпинделя, мм – 250.  

4.3. Розмір операційних припусків і розміри деталі після кожного 
переходу визначають, враховуючи прийняті вид і послідовність обробки 
поверхонь. Отримані величини використовують під час формулювання змістів 
переходів. 

4.4. Спосіб закріплення заготовки й використовувані пристрої залежать 
від форми деталі, конструктивних особливостей її поверхонь і розмірів, а також 
від вибраних баз. Вони бувають універсальними та спеціальними. 
Універсальними для свердлильних верстатів є притискні планки, спеціальні 
патрони, ділильні головки, поворотні столи, машинні лещата тощо. 
Спеціальними є пристрої оригінальної конструкції – кондуктори. У розробці 
індивідуальних завдань використовуватимемо універсальні пристрої [5; 6]. 

4.5. Різальними інструментами для свердління є різноманітні свердла: 
спіральні, перові, центрувальні. Геометричні параметри різальної частини цих 
інструментів є елементами параметрів режиму і про їх вибір мова піде в 
наступному параграфі. Різальним інструментом для зенкерування є зенкери, а 
для розвірчування – машинні й ручні розвертки відповідного номера. У разі 
точності розмірів ±0,05-0,10 мм вимірювальними інструментами будуть 
штангенциркулі ШЦ, за вищої точності – мікрометричний інструмент і калібри.  

4.6. Під терміном режим різання розуміється сукупність числових 
значень глибини різання, подачі, швидкості різання, геометричних параметрів і 
стійкості різальної частини свердел, зенкерів та розверток, а також сили 
різання, потужності й інших параметрів робочого процесу різання, від яких 
залежать техніко-економічні показники. 

Визначення оптимального режиму обробки заготовки на свердлильних 
верстатах полягає в тому, щоб на основі знання властивостей заготовки, 
різальних інструментів, фізичних законів їхньої взаємодії у процесі обробки, 
призначити таку швидкість різання і подачу, що забезпечать формоутворення 
деталі та її розміри відповідно до креслення і технічних умов за найменших 
витрат суспільної праці. 

Розрахунок параметрів режиму обробки виконується в такій 
послідовності: 

1. Визначаються  глибина  різання  (t), кількість  проходів (i) відповідно 
до припуску (δ) і шорсткості поверхні (Rz чи Ra). 

       Припуск на сторону під час свердління дорівнюватиме  
2
D

=δ , а під час 

розсвердлювання, зенкерування та розвірчування –  
2

Dd −
=δ , 

де D і d – діаметри отвору до і після обробки, мм. 

 Під час свердління отворів глибина різання визначається як  
2
Dt =  . 
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Якщо виконується розсвердлювання, зенкерування або розвірчування  

2
dDt −

=  (d – діаметр отвору).    

 
2. Вибираються матеріал і геометричні параметри різального 

інструменту. 
Сьогодні інструментальним матеріалом для свердел, зенкерів і розверток 

найчастіше є швидкорізальні сталі, а також вольфрамовмісні й безвольфрамові 
тверді сплави.  

Вибір геометричних параметрів інструменту починають із вибору за 
відповідними рекомендаціями значень кутових параметрів [5]. 

2. Визначають подачу.  
3. Максимально допустима подача під час свердління, розсвердлювання 

і зенкерування  6,0DCS S ⋅= , мм/об, а під час розвірчування – 
7,0DCS S ⋅= , мм/об,  

де CS  –  коефіцієнт, який враховує матеріал, що обробляється та його 
характеристику за твердістю і міцністю (табл. 4.1-4.3). 

 4. Швидкість різання під час свердління свердлами зі швидкорізальної 

сталі (м/хв) визначають за формулою 
v

v

ym

z
v

ST
DCV =  ; 

 
Таблиця 4.1 

Значення коефіцієнта СS для визначення подачі під час свердління 
Оброблюваний матеріал і його 

характеристики твердості та 
міцності 

Група подач, яка визначається 
технологічними чинниками 

1 2 3 
Коефіцієнт СS 

Сталь 

НВ до 160; 
 σb до 600 МПа 

 
0,085 0,063 0,042 

НВ 160…240;  
σb = 610…850 МПа 0,063 0,047 0,031 

НВ 241…300;  
σb = 860…1100 МПа 0,046 0,038 0,023 

Чавун 

НВ до 170 
 0,130 0,097 0,065 

НВ понад 170 
 0,078 0,058 0,039 

Кольорові 
метали 

М’які 
 0,170 0,130 0,085 

Тверді 
 0,130 0,097 0,065 
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Таблиця 4.2 
Значення коефіцієнта СS для визначення подачі під час зенкерування 
Оброблюваний матеріал і його 

характеристики твердості та 
міцності 

Група подач, яка визначається 
технологічними чинниками 

1 2 3 
Коефіцієнт СS 

Сталь 

НВ до 160; σb до 600 
МПа 0,190 0,140 0,095 

НВ 160…240;  
σb = 610…850 МПа 0,140 0,105 0,070 

НВ 241…300;  
σb = 860…1100 МПа 0,105 0,079 0,052 

НВ понад 300;  
σb понад1100 МПа 0,085 0,063 0,042 

Чавун НВ до 170 0,250 0,190 0,125 
НВ понад 170 0,150 0,113 0,075 

Кольорові 
метали 

М’які 0,330 0,250 0,170 
Тверді 0,250 0,190 0,125 

 
Якщо розсвердлюють, зенкерують і розвірчують: 

vv

v

yxm

z
v

StT
DCV =  ; 

Якщо свердлять сталі свердлами з напаяними пластинками з твердого сплаву: 

9,0σv

v

ym

z
v

ST
DCV =  ; 

У випадку розсвердлювання, зенкерування і розвірчування сталі 

9,0
b

yxm

z
v

vv

v

StT
DCV

σ
=  . 

 
Таблиця 4.3 

Значення коефіцієнта СS для визначення подачі під час розвірчування 
Оброблюваний матеріал і його 
характеристика за твердістю та 

міцністю 

Група подач, яка визначається 
технологічними чинниками 

1 2 3 
Коефіцієнт СS 

Сталь 

НВ до 160; σb до 600 МПа 0,20 0,15 0,1 
НВ160…240;  

σb = 610…850 МПа 0,16 0,12 0,08 

НВ понад 240;  
σb понад 850 МПа 0,12 0,09 0,06 

Чавун НВ до 170 0,33 0,25 0,16 
НВ понад 170 0,20 0,15 0,10 

Кольорові 
метали 

М’які 0,20 0,15 0,10 
Тверді 0,33 0,25 0,16 
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У разі свердління чавуну:  

3,1HBST
DCV
v

v

ym

z
v=  ; 

Якщо розсвердлюють або розвірчують чавун 

3,1HBStT
DCV

vv

v

yxm

z
v=  

У цих формулах: 
Cv – коефіцієнт, який враховує оброблюваний матеріал, його 

характеристики твердості й міцності;  
D – діаметр свердла, зенкера чи розвертки, мм;  
Т – період стійкості, Т = kD хв; k – коефіцієнт, значення якого подається в 

табл. 4.4; 
 zv, xv, yv, m – показники степеней, відповідно за діаметра свердла, глибини  

різання, подачі і періоду стійкості;  
σb – тимчасовий опір оброблюваного матеріалу, МПа;  
НВ – твердість оброблюваного матеріалу за Брінеллем. 

 
Таблиця 4.4 

Значення коефіцієнта стійкості k 

Матеріал інструменту Вид обробки 
свердління зенкерування розвірчування 

Сталь 
Швидкорізальна 

сталь 
1,0 1,0 1,5 

Твердий сплав 1,5 1,5 2,0 
Чавун і 

кольорові 
металь 

Швидкорізальна 
сталь 

1,5 1,5 2,0 

Твердий сплав 2,0 3,0 3,0 
 

Таблиця 4.5 
Дані для визначення швидкості різання під час свердління 

Матеріал 
свердла 

Оброблюваний 
матеріал 

S, 
мм/об Cv zv m yv 

Швидко-
різальна 

сталь 

Сталь вуглецева, 
σb = 750 МПа 

≤ 0,2 5,0 0,4 0,2 0,7 
> 0,2 7,0 0,4 0,2 0,5 

Чавун сірий, 
НВ 190  

≤ 0,3 10,5 0,125 0,25 0,55 
> 0,3 12,2 0,125 0,25 0,40 

Бронза Бр.АЖ 9-4, 
 НВ 100…140  

≤ 0,3 23,4 0,125 0,25 0,55 
> 0,3 27,2 0,125 0,25 0,40 

Твердий 
сплав 

Сталі вуглецеві й 
леговані, 

 σb = 750 МПа 

≤ 0,12 750 0,6 0,25 0,3 
> 0,12 490 0,6 0,25 0,4 

Чавун сірий і 
ковкий 

 
- 40000 0,5 0,4 0,5 
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Таблиця 4.6 

Дані для визначення швидкості різання під час розсвердлювання 
Матеріал 
свердла 

Оброблюваний 
матеріал Cv m zv хv yv 

1 2 3 4 5 6 7 

Швидко-
різальна 

сталь 

Сталь вуглецева, 
σb = 750 МПа 11,6 0,2 0,4 0,2 0,5 

Чавун сірий, 
НВ190  16,97 0,125 0,25 0,1 0,4 

Бронза Бр.АЖ 9-4, 
 НВ  100…140  37,2 0,125 0,25 0,1 0,4 

1 2 3 4 5 6 7 

Твердий 
сплав 

Сталі вуглецеві й 
леговані 675 0,25 0,6 0,2 0,3 

Чавун сірий і 
ковкий 52000 0,4 0,5 0,15 0,45 

 
Таблиця 4.7 

Дані для визначення швидкості різання під час зенкерування 
 

Матеріал 
свердла 

 
Оброблюваний матеріал Cv m zv хv yv 

Швидко-
різальна 

сталь 

Сталь,  
σb = 750 

МПа 

зенкер 
суцільний 

16,3 0,3 0,3 0,2 0,5 

зенкер насадний 14,6 0,3 0,3 0,2 0,5 

Чавун сірий, 
НВ 190  

зенкер 
суцільний 

18,8 0,125 0,2 0,1 0,4 

зенкер насадний 16,9 0,125 0,2 0,1 0,4 
Бронза  

Бр.АЖ 9-4  
НВ 100..140  

зенкер 
суцільний 

41,8 0,125 0,2 0,1 0,4 

зенкер насадний 37,5 0,125 0,2 0,1 0,4 

Твердий 
сплав 

Сталь вуглецева і легована 845 0,26 0,6 0,2 0,3 

Чавун сірий і ковкий 96500 0,4 0,4 0,15 0,45 
Сталь гартована,  

σb = 1600…1800 МПа, 
 HRC 49…54 

10 0,4 0,6 0,3 0,6 
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Таблиця 4.8 
Дані для визначення швидкості різання під час розвірчування 

Матеріал 
свердла 

Оброблюваний матеріал Cv m zv хv yv 

Швидко-
різальна 

сталь 

Сталь  
вуглецева 10,5 0,4 0,3 0,2 0,65 

Чавун сірий, 
НВ  190  15,6 0,3 0,2 0,1 0,5 

Твердий 
сплав 

Сталь вуглецева й легована 4900 0,7 0,3 - 0,65 

Чавун сірий і ковкий 10000
0 0,45 0,2 - 0,5 

Сталь гартована,  
σb = 1600…1800 МПа,  

HRC 49…54 
14 0,85 0,4 0,75 1,05 

 
Значення згаданих коефіцієнтів і показників степеней, що враховують 

обробку сталі з охолодженням, а чавуну і кольорових металів – без нього, 
подано в табл. 4.5-4.8. Якщо є відхилення конкретних умов роботи від таких, 
потрібно вводити поправний коефіцієнт (табл. 4.9 і 4.10). У разі свердління 
наскрізних отворів розрахункову швидкість різання потрібно знизити на 
5…10%. Якщо свердлять свердлами зі сталі 9ХС, вводиться поправний 
коефіцієнт kм = 0,65, а зі сталі У12А – kм = 0,5.  

 
Таблиця 4.9 

Уочнюючий коефіцієнт Кl , що враховує довжину свердління 
Довжина свердління 3D 4D 5D 6D 8D 10D 

Значення коефіцієнта Кl  1,0 0,85 0,75 0,7 0,6 0,5 
 

Таблиця 4.10 
Поправний коефіцієнт Кv на швидкість різання 

Оброблюваний матеріал Механічні властивості 
НВ σb, МПа Кv 

Сталь вуглецева 

 400…500 1,53 
 500…600 1,32 
 600…700 1,14 
 700…800 1,00 
 800…900 0,90 

Сталь хромонікелева 
 600…700 0,97 
 700…800 0,85 
 800…900 0,76 

Чавун сірий 

140…160  1,35 
160…180  1,15 
180…200  1,00 
200…220  0,85 
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Оброблюваний матеріал Механічні властивості 
НВ σb, МПа Кv 

220…240  0,77 

Чавун ковкий 
120…140  1,20 
140…160  1,00 
160…180  0,85 

Бронза 100…140  1,00 
70…80  1,67 

Сплави алюмінію 

 70…160 6,00 
 170…280 1,67 
 300…400 5,00 
 400…500 4,00 

 
Визначену за цими формулами допустиму швидкість враховують у 

формулі для визначення частоти обертання інструмента у хв-1 

D
V

n д
p ⋅π

⋅
=

1000 . 

З паспорта передбачуваного для використання верстата вибирають 
ближче менше значення частоти  nф і визначають фактичну швидкість різання 

.
nD

V ф
ф 1000

⋅⋅π
=  

Для перевірки придатності верстата для свердління на вибраному режимі 
визначають за емпіричними формулами потрібні для різання крутний момент 
(Нм) та потужність (кВт) (вона повинна бути меншою за фактичну потужність 
двигуна верстата). 

т
yz

тр KsDСТ тт ⋅⋅= ,  
D

VT
N фp

p ⋅

⋅
=

30600
,   

вдв

pN
двN ηη ⋅= , 

де Ст – коефіцієнт, що характеризує матеріал і певні умови його обробки; 
Кт – загальний поправний коефіцієнт, що враховує відмінні від 

прийнятих у довіднику для Ст  умови обробки; 
ηв – коефіцієнт корисної дії верстата (ηв = 0,75); 
ηдв – коефіцієнт корисної дії електродвигуна (ηдв = 0,97). 

Таблиця 4.11 
Значення коефіцієнтів у формулі для визначення 

 момента від сил опору різанню під час свердління  
Оброблюваний матеріал Коефіцієнти і показники степенів 

Ст ZТ yт 
Сталь конструкційна 

вуглецева, σв = 750 МПа, 
 НВ 215, свердло з Р18 

 
345 

 
2,0 

 
0,8 

Чавун сірий, 
НВ190, свердло з сплаву 

ВК8 

 
120 

 
2,2 

 
0,8 

Якщо потужність Nдв > Nдв.ф, то зменшують подачу. Таку перевірку 
проводять лише за значних розмірів оброблюваних поверхонь, які в 
індивідуальних завданнях відсутні. 
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Під час зенкерування і розвірчування осьова сила (сила подачі) є 
порівняно зі свердлінням невеликою, тому визначають момент (Нм) сил опору 
різанню за формулою 

т
yxz

тр KstDСТ ттт ⋅⋅⋅= . 
Під час зенкерування конструкційних сталей з σв = 750 МПа зенкером зі 

сплаву Т15К6 Ст = 943; ZТ  = 0,75; ХТ  = 0,8; yт = 0,95. 
Під час розвірчування сила і момент опору різанню є незначними, тому їх 

підраховують рідко. 
Визначення часу обробки (хв) проводять за формулою 

Тм = L/n·S, 
де n – частота обертання інструменту, хв; S – подача, інструменту, мм/об; 

 L – розрахункова довжина обробки, мм. 
 321 lllL ++= , 

    де l1 –  довжина оброблюваного отвору; l2 – шлях врізання інструменту; 
l3 – перебіг інструменту.   

Для свердління      
222
ϕсtgDl ⋅=  , 

де φ – кут між різальними кромками (табл. 4.12). 
 Якщо зенкерують або розвертують     )90(

2
1

2 ϕ−⋅
−

= сtgDDl  

Для зенкерів φ = 30...60°, для розверток φ = 5...15°, причому більші 
значення беруться, якщо обробляють сталі,  менші – якщо чавуни і бронзу.  

Допоміжний час (Tд) вибирають із табл. 4.13-4.17, як суму часу на 
встановлення і зняття деталі (табл. 4.13 або 4.14), часу, пов'язаного з переходом 
(табл. 4.15-4.17) тощо. Підготовчо-заключний час (Tпз) під час свердління 
подано у табл. 2.31. Для свердління наскрізних отворів Sl ⋅= 33 . 

Таблиця 4.12 
Значення головного кута в плані, ϕ 

Оброблюваний матеріал ϕ 

Свердління м’яких кольорових металів 90° 

Свердління сталей і чавуну 116° 

Свердління твердих чавунів 140° 
Таблиця 4.13 

Допоміжний час на пересування деталі на верстаті 

Спосіб пересування деталі 

Маса деталі або деталі з пристосуванням, 
кг 

до 5,0 5,0….15,0 15,0….25,0 
Час Тд, хв 

Пересування деталі 
або деталі з 

пристосуванням на 
довжину 

≤ 200 мм 0,02 0,03 0,06 

> 200 мм 0,03 0,04 0,08 

Пересування самого 
пристосування 0,04 0,06 - 
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Таблиця 4.14 
Допоміжний час на закріплення і розкріплення деталі одним натиском 

Спосіб кріплення деталі 

Маса деталей, кг 
до 

0,25 
0,25...0,

50 
0,50...1,

0 
1,0...3,0 3,0…5

,0 
Час Тд, хв 

Затиск пневматичний або 
ексцентриковий 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Ручкою роликового затиску 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 
Притискною 
планкою за 
допомогою 

гвинта 

Ключем 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 
Від руки 

0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 

Затиск гайкою 
або гвинтом за 

допомогою 
ключа 

Легкі й 
середні 
роботи 

0,14 0,14 0,14 0,22 0,24 

Важкі роботи - - - 0,26 0,30 

Затиск гайкою 
або гвинтом від 

руки 

Легкі й 
середні 
роботи 

0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 

Важкі роботи - - - 0,09 0,10 
Ручкою ексцентрикового 

затискача і планкою 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 

Затиск накидною кришкою і 
ручкою ексцентрика 0,07 0,07 0,08 0,09 0,09 

 
Таблиця 4.15 

Допоміжний час на встановлення і знімання деталі руками під час роботи на 
свердлильних верстатах 

Спосіб встановлення 
деталі 

Стан поверхні 
деталі 

Маса деталей, кг 
до 0,25 0,25...0,50 0,50...1,0 1,0...3,0 3,0…5,0 

Час Тд, хв 
1 2 3 4 5 6 7 

На столі без затиску 
(встановити і зняти) 

 0,05 0,06 0,08 0,11 0,13 

Перевернути  0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 

На столі, затиск 
болтами з планками 

без вивірення 

Оброблена 
(необроблена 

з прокату) 
0,50 0,54 0,58 0,67 0,76 

Необроблена 
(відливка) - - 0,64 0,76 0,86 

На столі, затиск 
болтами з планками, 
вивірення за конт- 
рольними мітками 

Оброблена  0,66 0,72 0,82 0,94 1,02 
Необроблена 

(відливка) - - 1,06 1,15 1,34 

Затиск накидною 
кришкою і гайкою за 

допомогою ключа 

 
0,18 0,21 0,24 0,27 0,30 
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Спосіб встановлення 
деталі 

Стан поверхні 
деталі 

Маса деталей, кг 
до 0,25 0,25...0,50 0,50...1,0 1,0...3,0 3,0…5,0 

Час Тд, хв 

Затиск у 
лещатах 
із гвин-
товим 

важілем 

Без ви-
вірення 

Оброблена 
(необроблена 

з прокату) 
- 0,25 0,27 0,29 0,32 

З ви-
віренням Необроблена 

(відливка) 

- 0,70 0,80 0,86 0,94 

Без ви-
вірення - 0,44 0,47 0,51 0,55 

У 
лещатах, 

затиск 
пневма-
тичний 

Без ви-
вірення 

Оброблена 
(необроблена 

з прокату) 
- 0,16 0,17 0,19 0,22 

З ви-
віренням Необроблена 

(відливка) 

- 0,64 0,76 0,82 0,87 

Без ви-
вірення - 0,39 0,43 0,49 0,53 

 У 
лещатах, 

затиск 
ексцен-
триком 

Без ви-
вірення Оброблена 

(необроблена 
з прокату) 

- 0,18 0,19 0,21 0,25 

З ви-
віренням - 0,37 0,39 0,43 0,48 

У самоцентрувальних 
лещатах, затиск 

гвинтом без 
вивірення 

 

- 0,29 0,32 0,35 0,40 

На столі, патрон 
самоцентрувальний  

 0,16 0,16 0,17 0,18 0,20 

 
 

Таблиця 4.16 
Допоміжний час на прохід 

Вид обробки Вид подачі 

Діаметр обробки, мм 
до 12 12….25 25….50 

Загальна довжина переміщення шпинделя 
(підвід + відвід + вихід), мм 

до 
100 

до 
100 

100…300 до 
100 

100…300 

Час Тд, хв 
Свердління за 

розміткою 
Механічна 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 

Руками 0,09 0,11 0,12 0,12 0,13 
Свердління в 
кондукторі, 

розсвердлюван-
ня, зенкерування, 

розвірчування 

Механічна 0,07 0,08 0,09 0,09 0,10 

Руками 0,05 0,06 0,07 0,06 0,07 
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Таблиця 4.17 

Допоміжний час,  що пов’язаний з переходом  
під час додаткових прийомів робіт 

 

Види робіт 

Діаметр свердління, 
мм 

до 12 12….25 
Час Тд, хв 

Увімкнути або вимкнути шпиндель верстата 0,02 0,02 
Змінити частоту обертання 
шпинделя або подачу 

Однією рукою 0,02 0,03 
Двома руками 0,03 0,04 

 
Встановити і зняти інструмент 

Патрон кулачковий 0,12 0,14 
Патрон 

швидкозмінний 
0,06 0,06 

У конусі шпинделя 0,07 0,07 
Покласти і 

зняти 
ондукторну 

втулку 

Внутрішній 
діаметр втулки, 

мм 

до 15 0,06 0,06 

15….25 - 0,07 

Увімкнути або вимкнути охолодження 0,02 0,02 
Змастити інструмент 0,04 0,04 

Таблиця 4.18 

Підготовчо-заключний час,  пов’язаний з роботою  
на вертикально-свердлильних верстатах  

 

Спосіб пересування деталі 

Кількість 
ручного 

інструменту під 
час 

налагодження 
верстата 

Максимальний діаметр 
свердління, мм 

до 12 12…25 25….50 
 

Час Тпз, хв 

На столі 

Без затискання 1 - 5 3 5 6 
> 5 - 10 - 7 8 

Із затисканням 
болтами і 
планками 

1 - 5 5 7 8 

> 5 - 10 - 8 9 

У 
пристосу-
ванні або 
лещатах, 

затискання 
руками 

Без затискування 
пристосування 

1 - 5 6 8 9 
> 5 - 10 - 9 10 

Із затискуванням 
пристосування  

чотирма болтами  

1 - 5 9 10 11 

> 5 - 10 - 12 14 
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5. ПРОЕКТУВАННЯ ФРЕЗЕРНОЇ ОПЕРАЦІЇ 
 

 
Рис. 5.1 Основні види фрезерних робіт. 

а – горизонтальні площини, які обробляють циліндричними фрезами на 
горизонтально-фрезерних верстатах; б - горизонтальні площини, які 
обробляють торцевими фрезами на вертикально-фрезерних верстатах і 
повздовжньо-фрезерних верстатах; в – вертикальні площини, які обробляють 
на горизонтально-фрезерних верстатах торцевими фрезами і на вертикально-
фрезерних кінцевими фрезами – г; похилі площини обробляють на 
горизонтально-фрезерних верстатах д – кутовими фрезами або на 
вертикально-фрезерних верстатах з поворотною головкою торцевими 
фрезами – е; прямокутні пази фрезерують дисковими фрезами на 
горизонтально-фрезерних верстатах – є, або кінцевими фрезами на 
вертикально-фрезерних верстатах – ж; пази Т-подібні і типу ластівчиного 
хвоста фрезерують на вертикально-фрезерних верстатах фрезами 
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відповідного профілю – з; шпонкові канавки обробляють на вертикально-
фрезерних верстатах кінцевими – і, або спеціальними шпонковими фрезами – 
ї, чи на горизонтально-фрезерних верстатах - дисковими фрезами – и; 
фасонні поверхні обробляють фасонними фрезами відповідного профілю 
найчастіше на горизонтально-фрезерних верстатах - й, а складні просторові 
фасонні поверхні - на спеціальних копіювально-фрезерних верстатах або на 
фрезерних верстатах з ЧПК. 

 
5.1. Зміст і послідовність обробки проектують залежно від конструкції 

деталі та припусків на обробку. Мається на увазі послідовність обробки 
поверхонь, кількість проходів, вид обробки (чорнова, чистова чи обробка за 
один прохід) тощо. 

5.2. Тип і модель верстата вибирають залежно від габаритних розмірів 
деталі, способу закріплення і вибраної встановлювальної бази [1]. Паспортні 
дані класичних  фрезерних верстатів, які можна використати під час виконання 
індивідуальних завдань, наведено нижче.  

Горизонтально-фрезерний верстат 6Р81 
Відстань  від осі шпинделя до стола, мм – 50...370. 
Розмір стола (довжина х ширину), мм – 1000 х 250. 
Потужність двигуна  Nверст = 5,8 кВт. 
 ККД верстата η = 0,75. 
Кількість обертів шпинделя за хвилину: 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 

250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000. 
Поздовжні подачі, мм/хв: 8,3; 10,5; 13,3; 16,7; 21; 26,6; 33,4; 41,7; 53,4; 

66,8; 83,4; 105; 133; 165,7; 237; 296,7; 1050. 
Горизонтально-фрезерний верстат 6М80Г 

Відстань  від осі шпинделя до стола, мм – 30...450. 
Розмір стола (довжина х ширину), мм – 1000 х 250. 
Потужність двигуна  Nверст = 2,8 кВт. 
 ККД верстата η = 0,75. 
Кількість обертів шпинделя за хвилину: 50; 71;100; 140; 200; 280; 400; 

560; 800; 1120; 1600; 2240. 
Поздовжні подачі, мм/хв: 16; 22,4;  31,5; 45; 63; 90; 125; 180; 250; 355; 500; 710. 

Вертикально-фрезерний верстат 6МВФ3-2 
Відстань  від торця шпинделя до стола, мм – 20..450. 
Розмір стола (довжина × ширину), мм –  1250 х 320. 
Потужність двигуна Nверст = 7,5 кВт. 
 ККД верстата η = 0,75. 
Кількість обертів шпинделя за хвилину: 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125;160; 

200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250;1600. 
Поздовжні подачі, мм/хв: 16; 22,4;  31,5; 45; 63; 90; 125; 180; 250; 355; 500; 710. 

5.3. Операційні припуски і розміри деталі після кожного переходу  
визначають, враховуючи прийняті вид і послідовність обробки поверхонь. 
Отримані величини використовують під час формулювання змістів переходів. 

5.4. Спосіб закріплення заготовки і використовувані пристрої залежать 
від форми деталі, конструктивних особливостей її поверхонь та розмірів, а 
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також від вибраних баз. Вони бувають універсальними і спеціальними. 
Універсальними для фрезерних верстатів є притискні планки,  ділильні головки, 
поворотні столи, машинні лещата тощо. Спеціальними є пристрої оригінальної 
конструкції для конкретної деталі. У розробці індивідуальних завдань 
використовуватимемо універсальні пристрої. 

5.5. Різальними інструментами під час фрезерування є різноманітні 
фрези: циліндричні, дискові, торцеві, кінцеві, модульні, фасонні тощо. 
Геометричні параметри різальної частини цих інструментів є елементами 
параметрів режиму і про їх вибір мова піде в наступному параграфі. У разі 
точності розмірів ±0,05-0,10 мм вимірювальними інструментами будуть 
штангенциркулі ШЦ-І-125-0,1 ГОСТ 166-80, ШЦ-ІІ-200-0,05 ГОСТ 166-80.  

5.6. Під терміном режим різання розуміється сукупність числових 
значень глибини різання, подачі, швидкості різання, геометричних параметрів і 
стійкості різальної частини інструментів, а також сили різання, потужності й 
інших параметрів робочого процесу різання, від яких залежать техніко-
економічні показники. 

Визначення оптимального режиму обробки заготовки на фрезерних 
верстатах полягає в тому, щоб на основі знання властивостей заготовки, 
різальних інструментів, фізичних законів їхньої взаємодії у процесі обробки, 
призначити таку швидкість різання і подачу, що забезпечать формоутворення 
деталі та її розміри відповідно до креслення і технічних умов за найменших 
витрат суспільної праці. 

Розрахунок параметрів режиму обробки виконується в такій 
послідовності: 

1. Визначають глибину t різання та ширину В фрезерування (мм)  
Їх визначають за розмірами деталі (рис. 5.2, 5.3), стратегією обробки 

(чорнова, чорнова і чистова) і припусками.  

     
 

Рис. 5.2. Фрезерування площини циліндричною фрезою. 
2. Вибрати подачу. 
 Перед вибором подачі потрібно задатись діаметром і кількістю зубів 

фрези [5-7]. При цьому слід врахувати, що фрези з великим зубом застосовують 
для глибини різання t = 3 мм. Чим більший діаметр фрези, тим більша 
швидкість різання і більшим є шлях врізання фрези. Чорновий припуск бажано 
знімати за один прохід. 

35 



 
Рис. 5.3. Фрезерування площини торцевою фрезою. 

 
Під час фрезерування є такі види подач: 
- на один зуб фрези Sz, мм/зуб; 
- на один оберт фрези Sо, мм/об; 

Sо = Sz· z 
- хвилинна Sм , мм/хв 

Sм = Sо· n = Sz ·z· n, 
де z – кількість зубів фрези; 

 n – частота обертання фрези, хв-1 

У табл. 5.1-5.6 подано технологічно допустимі подачі на один зуб фрези. 
3. Визначити допустиму швидкість різання. 
 Допустима швидкість різання під час фрезерування визначається за 

формулою 

Ê
zBtST

DCV
vvvv

v

nzyx
z

m

z
v

d = , 

де Cv – коефіцієнт, який залежить від умов роботи (виду металу і його 
властивостей, матеріалу фрези);  його значення подано в табл. 5.8;  

Т – стійкість фрези, хв;  
K – загальний поправний коефіцієнт, який характеризує конкретні умови 

роботи і визначається за формулою 
К = Кн ∙ Км ∙ Кв ; 

де Кн – коефіцієнт, який характеризує властивості матеріалу деталі та 
інструменту (табл. 5.9); 

 Км – коефіцієнт, який характеризує властивість оброблюваного матеріалу 
(табл. 5.10);  

Кв – коефіцієнт, який враховує стан поверхневого шару деталі (табл. 
5.11). 

Значення показників степеней подано в табл. 5.7. 
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Визначену за цими формулами допустиму швидкість враховують у 
формулі для визначення частоти обертання фрези у хв-1 

D
V

n д
p ⋅π

⋅
=

1000 . 

З паспорта передбачуваного для використання верстата вибирають 
ближче менше значення частоти  nф і визначають фактичну швидкість різання 

.
nD

V ф
ф 1000

⋅⋅π
=  

Для перевірки придатності верстата для обробки за вибраним режимом 
визначають потрібну для різання потужність (вона повинна бути меншою за 
фактичну потужність двигуна верстата) 

4. Машинний час обробки визначають за формулою (хв): 

м
м S

LT = , 

де  L – розрахункова довжина обробки, мм 
321 lllL ++= , 

тут  l1 –  довжина оброблюваної поверхні; l2 – шлях врізання фрези; l3 – перебіг 
фрези. 

 
Таблиця 5.1 

Подачі під час фрезерування площин циліндричними фрезами 

Діаметр D 
фрези, мм 

Кількість z зубів 
фрези   

Чорнова обробка 
Глибина різання t, мм 

до 3 > 3  
Подача на один зуб Sz, мм 

Подачі під час фрезерування сталі 

60 16 0,08 … 0,04 0,05 … 0,08 
8 0,15 … 0,08 0,12 … 0,07 

75 18 0,05 … 0,04 0,05 … 0,03 
8 0,20 … 0,10 0,15 … 0,03 

90 20 0,12 … 0,06 0,08 … 0,05 
8 0,30 … 0,10 0,20 … 0,10 

110 10 - 0,20 … 0,10 
130 10 - 0,30 … 0,15 

Подачі під час фрезерування чавуну 

60 16 0,12 … 0,08 0,08 … 0,05 
8 0,25 … 0,15 0,20 … 0,10 

75 18 0,12 … 0,06 0,08 … 0,15 
8 0,30 … 0,15 0,25 … 0,15 

90 20 0,18 … 0,10 0,12 … 0,06 
8 0,40 … 0,20 0,30 … 0,15 

110 10 - 0,30 … 0,15 
130 10 - 0,40 … 0,25 
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Таблиця 5.2 

Подачі під час фрезерування сталі фрезами із твердосплавними зубами 
 

Марка 
твердого 
сплаву 

Міцність сталі σb, МПа 
до 600 600…800 800…1000 1000…1100 

Подача на один зуб Sz, мм 
Т15К6 0,18 … 0,20 0,12 … 0,18 0,10 … 0,13 0,07 … 0,10 
Т5К10 0,22 … 0,24 0,16 … 0,22 0,12 … 0,16 0,08 … 0,12 

 
Для циліндричних фрез (див. рис. 5.1) 

)(2 tDtl −= . 
Для торцьових фрез (див. рис. 5.2) 

)(5,0 22
2 BDDl −−= . 

Перебіг фрези дорівнює  Dl )05,0...03,0(3 = . 
 

Таблиця 5.3 

Подачі під час фрезерування торцевими  фрезами із швидкорізальної сталі 

Діаметр D 
фрези, мм 

Кількість z зубів 
фрези   

Чорнова обробка 
Глибина різання t, мм 

до 3 > 3 … 5   
Подача на один зуб Sz, мм 

Подачі під час фрезерування сталі 

60 16 0,10 … 0,06 0,08 … 0,05 
10 0,15 … 0,08 0,12 … 0,06 

75 18 0,10 … 0,06 0,08 … 0,05 
10 0,15 … 0,08 0,12 … 0,06 

90 20 0,10 … 0,06 0,08 … 0,05 
12 0,15 … 0,08 0,12 … 0,06 

110 12 0,15 … 0,08 0,10 … 0,06 
150 16 0,12 … 0,07 0,10 … 0,06 

Подачі під час фрезерування чавуну 

60 16 0,20 … 0,10 0,15 … 0,08 
10 0,25 … 0,15 0,20 … 0,12 

75 18 0,20 … 0,10 0,15 … 0,08 
10 0,25 … 0,15 0,20 … 0,12 

90 20 0,20 … 0,10 0,15 … 0,08 
12 0,25 … 0,15 0,20 … 0,12 

110 12 0,25 … 0,15 0,20 … 0,12 
150 16 0,20 … 0,12 0,15 … 0,10 
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Таблиця 5.4 
Подачі під час фрезерування пазів кінцевими  фрезами  із швидкорізальної сталі 

Діаметр 
D фрези, 

мм 

Кіль-
кість z 
зубів 
фрези   

Ширина 
t паза, 

мм 

Глибина В паза, мм 
5 10 15 

Подача на один зуб Sz, мм 

Подачі під час фрезерування сталі 
6 6 6 0,01 … 0,005 0,006 … 0,003 - 

10 6 10 0,015 … 0,01 0,008 … 0,004 0,005 … 0,003 
16 5 16 0,025 … 0,01 0,015 … 0,01 0,01 … 0,005 
20 5 20 - 0,03 … 0,02 0,025 … 0,015 
25 6 25 - 0,05 … 0,03 0,04 … 0,02 
30 6 30 - 0,05 … 0,03 0,04 … 0,02 

 
Таблиця 5.5 

Подачі під час фрезерування площин кінцевими  фрезами зі сталі Р18 

Діаметр 
D 

фрези, 
мм 

Кіль-
кість  

z 
зубів 
фрези   

 
Чорновий обробіток 

Напівчистова обробка 
Прохід після 

чорнового 
Прохід без 

попереднього 
чорнового 

Глибина різання t, мм 
до 3 до 3 до 1 2 … 3   

Подача на один зуб Sz, мм 
Подачі під час фрезерування сталі 

6 6 0,02 … 0,01 - 0,01 … 0,005 - 
10 5 0,02 … 0,015 - 0,01 … 0,005 0,02 … 0,01 
16 5 0,02 … 0,02 - 0,02 … 0,01 0,03 … 0,02 
20 5 0,06 … 0,03 0,04 … 0,02 0,03 … 0,02 0,03 … 0,02 
30 5 0,08 … 0,05 0,06 … 0,04 0,04 … 0,03 0,05 … 0,03 

Подачі пд. час фрезерування чавуну 
6 6 0,02 … 0,01 - 0,01 … 0,005 - 

10 5 0,02 … 0,015 - 0,02 … 0,01 0,02 … 0,01 
16 5 0,06 … 0,03 - 0,03 … 0,02 0,05 … 0,03 
20 5 0,10 … 0,05 0,08 … 0,04 0,03 … 0,02 0,05 … 0,03 
30 5 0,15 … 0,08 0,12 … 0,05 0,05 … 0,03 0,08 … 0,05 

 
Таблиця 5.6 

Подачі під час фрезерування пазів дисковими  фрезами зі сталі Р18 

Діа-
метр D 
фрези, 

мм 

Кіль-
кість z 
зубів 
фрези   

Ширина В 
фрезеруван-

ня, мм 

Глибина різання t, мм 
 до 5 > 5 … 10   > 10 … 15   

Подача на один зуб Sz, мм 

Подачі під час фрезерування сталі 
60 16 6…12 0,08 … 0,05 0,06 … 0,03 0,05 … 0,03 

18 0,08 … 0,05 0,06 … 0,03 0,05 … 0,03 
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75 12 10…20 0,12 … 0,08 0,10 … 0,06 0,08 … 0,05 
20 0,08 … 0,05 0,06 … 0,03 0,06 … 0,03 

90 12 10…20 0,12 … 0,08 0,10 … 0,06 0,08 … 0,05 
22 0,08 … 0,05 0,08 … 0,04 0,06 … 0,03 

110 14 12…24 0,12 … 0,08 0,10 … 0,05 0,08 … 0,04 

Подачі під час фрезерування чавуну 
60 16 6…12 0,12 … 0,08 0,10 … 0,06 0,08 … 0,05 18 

75 12 10…20 0,18 … 0,12 0,15 … 0,01 0,12 … 0,08 
20 0,10 … 0,05 0,08 … 0,05 

90 12 10…20 0,12 … 0,08 
 

0,15 … 0,01 0,12 … 0,08 
22 0,10 … 0,05 0,08 … 0,05 

110 14 12…24 0,08 … 0,12 0,15 … 0,08 0,12 … 0,06 

 
Таблиця 5.7 

Значення показників степенів 

Види 
фрез 

Оброблю-
ваний 

матеріал 

Матеріал 
різальної частини 

фрези 
Sz qr m xv yv zv nv 

Цилінд-
ричні, 
кінцеві 

Сталі 

Швидкорізальна 
сталь 

0,1 
0,1 0,45 0,35 0,2 

0,4 0,3 0,1 0,1 

Твердий сплав 0,15 
0,15 0,25 0,6 0,35 

0,6 0,45 0,5 0,1
8 

Чавун 
сірий 

Швидкорізальна 
сталь 

0,15 
0,15 0,7 0,25 0,2 

0,6 0,5 0,3 0,3 

Чавун 
ковкий 

Швидкорізальна 
сталь 

0,1 
0,1 0,45 0,33 0,2 

0,4 0,3 0,1 0,1 

Торцеві, 
дискові 

Сталі 

Швидкорізальна 
сталь 

0,1 
0,1 0,25 0,2 0,2 

0,4 0,15 0,1 0,1 

Твердий 
сплав 

торцеві 
0,04 
0,08 
0,08 

0,2 0,2 0,1 
0,4 0,2 0,1 - 

дискові - 0,3 0,35 0,47 0,5 0,1 - 
Чавун 
сірий Швидкорізальна 

сталь 

- 0,2 0,15 0,4 0,1 0,1 0,1 

Чавун 
ковкий 

0,1 
0,1 0,25 0,2 0,2 

0,4 0,15 0,1 0,1 

Чавун 
сірий 

Твердий сплав 0,15 
0,15 0,25 0,35 0,3 

0,56 0,2 0,15 - 

 
Таблиця 5.8 

Значення коефіцієнта Сv у формулі швидкості різання під час фрезерування 
Вид 

фрези 
Матеріал 
різальної 

частини фрези 

Сталь,  
σb = 750 МПа 

Чавун сірий, 
НВ190  

Чавун сірий, 
НВ150  

Sz Сv  Sz Сv  Sz Сv  

Цилінд-
рична 

Швидкорі-
зальна сталь 

≤ 0,1 
> 0,1 

55,0 
35,4 

≤ 0,1 
> 0,1 

57,6 
32,7 

≤ 0,1 
> 0,1 

77,0 
49,5 

Твердий сплав ≤ 0,15 
> 0,15 

13600 
7180 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 
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Кінцева Швидкорі-
зальна сталь - 49,0 - 72,0 - 68,5 

Торцева 

Швидкорі-
зальна сталь 

≤ 0,1 
> 0,1 

64,7 
41,0 - 42,0 ≤ 0,1 

> 0,1 
90,5 
57,4 

Твердий сплав 0,08 
0,2 300 ≤ 0,15 

> 0,15 
306,5 
176,5 - - 

Дискова Швидкорі-
зальна сталь 

≤ 0,1 
> 0,1 

75,5 
48,5 - 85,0 ≤ 0,1 

> 0,1 
105,8 
68,0 

Допоміжний час Тд вибираємо з табл. 5.13, 5.14, 5.15 як суму часу на 
встановлення, закріплення і знімання деталі (табл. 5.13 і 5.14) і часу, 
пов'язаного з переходом (табл. 5.15). 

Таблиця 5.9 

Значення коефіцієнта Кн залежно від марки матеріалу фрези 
Марка сталі Р9, Р18 9ХС У10 У12 
Значення  Кн  1,0 0,6 0,5 0,5 

Марка твердого сплаву типу 
ТК 

Т15К6 Т14К8 Т5К7 Т5К10 

Значення  Кн  1,0 0,94 0,82 0,74 
Марка твердого сплаву типу 

ВК 
ВК8 ВК6 ВК3 ВК2 

Значення  Кн  
Sz = 0,2 1,0 1,26 136 158 
Sz = 0,05 1,0 1,47 1,58 1,72 

 
Таблиця 5.10 

Значення коефіцієнта Км  залежно від властивостей оброблюваного матеріалу.  
Обробка сталей 

Межа міцності  
σb,  МПа 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800 800-900 

Значення  Км  0,84 1,03 1,32 1,14 1,0 0,9 

Обробка чавуну 
Марки 
чавунів 

СЧ18 СЧ21 ВЧ50-6 СЧ35 СЧ-38 

Твердість НВ   170-229 170-241 170-241 170-248 170-262 
Значення  Км  1,0 0,88 0,75 0,72 0,67 

 
Таблиця 5.11 

Значення коефіцієнта Кв  залежно від стану поверхні виливка  
Стан поверхні виливка Значення Кв   

Ливарна кірка забруднена 0,65…0,75 

Ливарна кірка чиста 1,0 

Ливарна кірка відсутня 1,25 
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Таблиця 5.12 

Значення періоду стійкості фрези залежно від діаметра фрези 
Фрези кінцеві Фрези циліндричні, торцеві, дискові 

Шири-
на 

фрези, 
мм 

Діаметр фрези, мм 
Діа-

метр D 
фрези, 

мм 

Стій-
кість Т, 

хв 

30 50 80 100 160 210 

Стійкість Т, хв 

6 10 6 40 60 70 95 130 160 
8…10 15 10 50 70 95 115 160 190 

15 20 20 60 80 115 130 190 205 
20 25 40 70 95 130 160 225 265 
30 30 90 90 115 160 190 265 315 
40 48 160 95 130 190 225 315 400 

  
Таблиця 5.13 

Допоміжний час на встановлення, закріплення і знімання деталі руками під час 
роботи на фрезерних верстатах 

 
Спосіб встановлення  

і базування деталі  
 
 
 

Маса деталі, кг  
до 0,25  0,25. ..0,5  0,5... 1,0  1,0. ..3,0  

Час Тд, хв  

1 2 3 4 5 6 
 

У центрах  
 
 

Під час роботи з 
хомутиком  

0,32  0,33  0,35  0,44  

Під час роботи без 
хомутика  

0,31 0,32 0,34 0,41 

 
Гладка або 

шліцева 
оправка  

 
 

У разі вільного 
надіванні деталі  0,33  0,35  0,44  0,52  

У разі тугого 
надівання 

деталі  
0,41  0,49  0,62  0,73  

Центрова 
оправка з 
гайкою  

 
 

Шайба швидкозмінна  0,46  0,49  0,58  0,67  
Шайба звичайна  0,64  0,66  0,76  0,87  

 
Підготовчо-заключний час Тпз затрачається на ознайомлення з 

кресленням і технологічним процесом, на встановлення і знімання пристрою 
або інструменту й на керування режимами різання. Його числові значення 
подано в табл. 5.16. 
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Таблиця 5.14 

Допоміжний час на встановлення, закріплення і знімання деталі у спеціальних 
пристосуваннях 

 

 
Спосіб кріплення деталі  

Маса деталі, кг                            
до 0,25  0,25. ..0,5  0,5. ..1,0  1,0... 3,0  

Час Тд, хв  
Затиск ручкою пневматичного 
або ексцентрикового пристрою  0,04  0,04  0,04  0,04  

Затиск ручкою ексцентрикового 
пристрою і планкою  0,06  0,06  0,06  0,08  

Затиск у пристрої за допомогою ключа  0,14  0.16  0,17  0,19  
Затиск гайкою або гвинтом за 

допомогою ключа  0,14  0.14  0,16  0.22  

Затиск гайкою або гвинтом рукою  0,06  0,06  0,06  0,07  
Таблиця 5.15 

Допоміжний час на додаткові прийоми під час фрезерування 
 

Назва прийомів  Час Тд, хв  
Поміняти частоту обертів 

шпинделя  
 

Одним важелем  0,04  
Двома важелями  0,6  

Поміняти подачу  Одним важелем  0,03  
Двома важелями  0,05  

Повернути ділильну головку або ділильне пристосування на 
одну позицію  0,04  

Поставити захисний від стружки кожух і зняти його  0,18  
Таблиця 5.16 

Підготовчо-заключний час, пов’язаний з роботами на фрезерних верстатах 
 

 
 
Спосіб встановлення деталі  

Кількість 
встановле-

нихфрез  

Довжина стола 
верстату 

750  1250  
Час Тпз, хв  

На столі, кріплення болтами з 
лапками 

1-2 14 16 

У лещатах або пристосуванні, 
встановлення руками  

3-4  16  18  

У пристосуванні, в центрах, встановлення 
підйомним пристосуванням  

1-2  17  19  

У патроні разом із ділильною головкою або 
ділильним пристосуванням  

3-4  19  21  

Необхідно додати у випадках:  
Встановлення зубчастих коліс під час нарізання 
гвинтових канавок або під час диференційного ділення  

 
3  

 
4  

Встановлення круглого стола  6  7  
Повернення стола верстату на кут  1  1  
Встановлення одного упору  2  2,5  
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6. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ  
 

Маршрутна карта 
Маршрутна карта є основною та обов’язковою складовою комплекту 

технологічних документів під час розроблення технологічних процесів 
виготовлення чи ремонту виробів. Форма маршрутної карти регламентується 
ГОСТ 3.1118-82 [2] і залежить від виду технологічного процесу (одиничні, 
типові, групові) та методу проектування (звичайний, автоматизований). 

У разі маршрутного і маршрутно-операційного описування технологічного 
процесу в маршрутну карту записують увесь процес у технологічній 
послідовності виконання операцій. 

Інформацію в маршрутній карті (форми 1, 1а в дод. 1) записують в окремих 
рядках, які повинні мати службовий символ і номер. Символи полегшують 
механізацію й автоматизацію читання інформації і є обов’язковими незалежно 
від методу проектування. Як символи прийняті  великі літери української 
абетки, які проставляються перед номером рядка. Символи рядків та 
інформацію, яка в них записується, наведено в табл. 6.1. 

Таблиця 6.1 
Службові символи рядків у маршрутних картах 

Позначення 
службового 

символа 

 
Інформація, яка вноситься в графи, розміщені в цьому рядку 

 
А 

Номер цеха, дільніці, робочого місця, на якому виконується 
операція, позначення документів, які використовуються під час 
виконання операції 

Б Код і назва обладнання та інформація про трудовитрати 
М Інформація про використовуваний матеріал і вихідну заготовку 

(назва і код матеріалу, код одиниці величини, кількість на 
виріб, норму витрати тощо) 

Т Інформацію про використовувану під час виконання операцій 
технологічне оснащення 

О Зміст операції (переходу) 
Для маршрутного описування одиничних технологічних процесів обробки 

почерговість рядків прийнята такою: М01, М02 ,А, Б, О, Т, а для операційного – 
М01, М02, А, Б. 

Заповнення інформації в рядках із символом «О» треба проводити в 
технологічній послідовності на всій довжині рядка з можливістю за 
необхідності перенесення інформації на наступні рядки. Під час операційного 
описування технологічного процесу номер переходу слід проставляти на 
початку рядка. 

Інформацію про технологічне оснащення у графах із символом «Т» 
записують на всій довжині рядка в такій послідовності: пристрій, допоміжний 
інструмент, різальний інструмент, слюсарно-монтажний інструмент, 
спеціальний інструмент, засоби вимірювання, розділяючи окремі записи знаком 
«;».Зміст інформації у графи форм маршрутної карти слід заповнювати за 
рекомендаціями табл. 6.2. 

44 



Таблиця 6.2 
Зміст інформації, що записується в графах маршрутних карт 

Номер 
графи 

Умовне 
позначення 

графи 

Службо-
вий 

символ 

 
Зміст інформації 

1 2 3 4 
1 – – Позначення службового символа і 

порядковий номер рядка, наприклад М01, 
Т05 тощо 

2 – М01 Назва, сортамент, розмір і марка матеріалу, 
позначення стандарту, технічних умов. Запис 
виконується в одному рядку з розділенням 
інформації про сортамент і матеріал знаком 
«/», наприклад лист БОН-2,5х1000х2500 
ГОСТ19903-74/Ш-УІ Ст3 ГОСТ14637-79 
 

1 2 3 4 
3 Код М02 Код матеріалу за класифікатором 
4 ЕВ М02 Код одиниці величини (маси, довжини, площі 

і т.п.) деталі, заготовки, матеріалу за 
класифікатором, одиниці виміру 

5 МД М02 Маса деталі за кресленням 
6 ЕН М02, Б Одиниця нормування, на яку встановлена 

норма витрати матеріалу або норма часу, 
наприклад 1, 10, 100 

7 Н.расх М02 Норма витрати матеріалу 
8 КИМ М02 Коефіцієнт використання матеріалу 
 
9 

Код 
заготовки 

М02 Код заготовки за класифікатором. Можна 
вказувати вид заготовки (відливка, прокат, 
поковка тощо) 

10 Профіль і 
розміри 

М02 Профіль і розміри вихідної заготовки АхВхН 
(допускається профіль не вказувати) 

11 КД М02 Кількість деталей, що виготовляється з однієї 
заготовки 

12 МЗ М02 Маса заготовки 
13 – – Графа для особливих записів 
14 Цех А Номер (код) цеха, в якому виконується 

операція 
15 Уч. А Номер (код) дільниці 
16 РМ А Номер (код) робочого місця 
 

17 
 

Опер. 
 

А 
Номер операції (процесу) в технологічній 
послідовності виготовлення або ремонту 
виробу (включаючи контроль і переміщення) 

18 Код, назва А Код операції за класифікатором (можна не 
вказувати), назва 
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19 Позначення 
документа 

А Позначення документів, інструкцій з охорони 
праці тощо, записують через знак «;» 

20 Код, назва 
обладнання 

Б Код обладнання за класифікатором, коротка 
назва, інвентарний номер. Можна вказувати 
без назви модель, а також не вказувати 
інвентарний номер 

21 СМ Б Ступінь механізації (встановлюється для 
галузі) 

22 Проф Б Код професії за класифікатором 
23 Р Б Розряд роботи для виконання операції 
24 УТ Б Код умов праці й виду норми 
25 КР Б Кількість виконавців, що зайняті під час 

виконання операції 
 

1 2 3 4 
26 КООД Б Кількість одночасно оброблюваних деталей 

під час виконання однієї операції 
27 ОП Б Обсяг партії деталей в штуках 
28 Кшт Б Коефіцієнт штучного часу за 

багатоверстатного обслуговування 
29 Тпз Б Норма підготовчо-заключного часу на 

операцію 
30 Тшт Б Норма штучного часу на операцію 
31 -  В операційних картах допускається 

 записувати зміст переходу 
33 D або В  Розрахунковий розмір оброблюваного 

діаметра (ширини) деталі 
34 L  Розрахунковий розмір довжини робочого ходу 
35 t  Глибина різання 
36 i  Кількість проходів 
37 s  Подача, мм/об; мм/хв 
38 n  Частота обертання шпинделя, хв-1 
39 v  Швидкість різання, м/хв 
40 -  Назва операції 
41 -  Коротка форма запису назви і марки 

матеріалу 
42 -  Твердість матеріалу заготовки 
43 -  Коротка назва або модель обладнання 
44 -  Позначення програми для верстатів з ЧПУ 
45 To  Норма основного часу 
46 Tв  Норма допоміжного часу 
47 ЗОР  Інформація про змащувально-

охолоджувальну рідину 
48 -  Поле для ескізу оброблюваної деталі 
Примітка: Графи 31-34 стосуються складальних операцій і в МК на 

механічну обробку не заповнюються. 
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Операційна карта 
 

Графи форм операційної карти  (дод. 2) також заповнюються за 
рекомендаціями табл. 6.2. Пояснювальний ескіз зручніше робити на окремому 
аркуші (за формою дод. 2)  з указуванням умовних позначень розмірів 
оброблюваних поверхонь, опор,  затискачів та встановлювальних пристроїв. 

У змісті операції слід відобразити всі необхідні дії, які виконуватиме 
виконавець під час обробки виробу в технологічній послідовності на одному 
робочому місці. Запис можна виконувати в повній або скороченій формі. Повна 
форма комплексно відображує всі дії виконавця. У разі застосування 
скороченої форми додаткова інформація вказується на ескізі. 

 Наприклад, повний запис має зміст: Свердлити 4 наскрізні отвори з  
наступним зенкуванням фасок, витримуючи розміри 10+0,2 , 40±0,05, 90°±30´ і 
1×45° згідно з кресленням. У скороченому записі пишуть: Свердлити 4 отвори 
∅10+0,2 , зенкувати фаски 1×45° згідно з кресленням. Приклади повних і 
скорочених записів змісту переходів під час обробки металів різанням наведені 
в дод. Л.  

Приклади заповнення карт наведені в дод. 2-4.                         
Оформлене рішення завдання повинно містити: 

1) креслення деталі з заданими розмірами, помітками оброблюваних поверхонь 
та  їх шорсткістю; 

2) запис проведених розрахунків і пояснення прийнятих рішень; 
3) заповнені бланки маршрутної та ОК і КЕ до них (дод. 4);  
4) висновки. 

 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
1. Які параметри входять у режим різання? 
2. З яких міркувань вибирають інструмент і металорізальний верстат? 
3. У якій послідовності визначають параметри режиму різання? 
4. Від чого залежить спосіб кріплення заготовки? 
5. Як перевірити придатність верстату для проведення опекрації? 
6. На які роботи слід враховувати затрати часу? 
7. Як визначити повний час на механічну обробку? 
8. Як підвищити продуктивність праці під час обробки металів різанням? 

 
 

Бібліографічний список 
1. Колев Н.С. Металлорежущие станки. – М.: Машиностроение, 1980. – 

1016 с. 
2. ЕСКД.Формы и правила оформления маршрутных карт. ГОСТ 3.1118-

83. – М.: Изд. стандартов, 1983. – 88 с. 
3. ЕСКД. Формы и правила оформления документов на технологические 

процессы и операции обработки резанием. ГОСТ 3.1404-86. – М.: Изд. 
стандартов, 1986. – 118 с. 
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1988. – 336 с. 
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В.А. Аникин, Н.Т.Бойм и др.; Под общ. ред. А.А.Панова. – М.: 
Машиностроение,  1988. – 736 с. 

6. Справочник технолога-машиностроителя / Под ред. А.Г.Косиловой и 
Р.К.Мещерякова. –  Т.1, 2. – М.: Машиностроение, 1985. – Т.1. – 656 с. Т.2. – 
496 с. 

7. Справочник металлиста: В 3-х т. / Под ред. А.Н.Малова. – М.: 
Машиностроение, 1972. – Т.3. – 748 с. 

8. Технологія конструкційних матеріалів / За ред. М.А.Сологуба. – К.: 
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9. Технология конструкционных материалов / Под ред. Г.А.Прейса. – К.:  
Вища шк., 1991. –298 с. 
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Додаток 1 
Приклади повного і скороченого запису змісту переходів обробки різанням 

Ескіз Запис переходу повний Ескіз Запис переходу 
скорочений 

1 2 3 4 

 

Точити        (шліфувати, 
притерти,       полірувати 

тощо) поверхню, 
витримуючи розміри 1 і 2 

 

Точити       (шліфувати, 
притерти,       полірувати 

тощо)   поверхню   1 

 

Точити       (шліфувати, 
довести,    полірувати    

тощо)   канавку,    
витримуючи розміри 1-3 

 
 

Точити       (шліфувати, 
довести,           

полірувати тощо)   
канавку  1 

 

Точити        (шліфувати, 
полірувати тощо)   
виточку,   витримуючи   
розміри 1-4 

 

Точити        (шліфувати, 
полірувати тощо)   
виточку 1 

 

Точити        (шліфувати,   
притерти   тощо)   конус,   
витримуючи   розміри 1 і 2 

 

Точити       (шліфувати, 
притерти    тощо)   конус 
1 

 

Точити       (шліфувати, 
полірувати тощо) сферу,      
витримуючи      розмір 1 

 

Точити       (шліфувати, 
полірувати тощо)   
сферу 1 

 

Точити        (шліфувати, 
полірувати        тощо) 
криволінійну     поверхню,   
витримуючи   розміри 1-6 

 

Точити       (шліфувати, 
полірувати     тощо) 
криволінійну     
поверхню 1 

 

Нарізувати        
(фрезерувати,   накатати,   
шліфувати  тощо)   
різьблення, витримуючи 
розміри 1 і 2 \ 

 

Нарізувати        
(фрезерувати,   накатати  
тощо) різьблення 1 
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Продовження дод. 1 
1 2 3 4 

 

Накатати       рифлення, 
витримуючи        розміри 1 
і 2 
 

 

Накатати рифлення 1 

 

Свердлити         
(розсвердлити, зенкувати 
тощо) отвір,     
витримуючи розміри 1 і 2 

 

Свердлити 
(розсвердлити, 
зенкувати тощо) отвір 1 

 

Розточити       (зенкувати, 
розвернути тощо) конічний        
отвір, витримуючи           
розміри 1-3 

 

Розточити       
(зенкувати, розвернути 
тощо) отвір 1 

  

Розточити        канавку, 
витримуючи            розміри 
1-8 

 

Розточити канавку  
1 
 

 

Розточити        (полірувати,   
довести   тощо) виточку,        
витримуючи    розміри 1—3                       

 

Розточити        
(полірувати,  довести    і    
т.   п.) виточку 1 

 

Розточити    (зенкувати,  
шліфувати,     полірувати   і  
т.  п.)   витримавши розмір 
1  

Розточити    (зенкувати, 
шліфувати,     
полірувати тощо) 
галтель 1 

 

Розточити         (шліфувати,  
полірувати  тощо) сферу,  
витримуючи  розмір 1 

 

Розточити         
(шліфувати, полірувати 
тощо) сферу 1 

 

Відрізувати   деталь    
(заготовку),       витримуючи 
розмір 1 

 

Відрізувати   деталь    
(заготовку) 1 
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Продовження дод. 1 
1 2 3 4 

 

Врізатися    в    поверхню      
(надрізати     деталь),   
витримуючи   розміри 1-3 

 

Врізатися    в    
поверхню   1 
(надрізати    деталь по 
поверхні 1) 

 

Підрізати        (шліфувати, 
полірувати тощо) торець,   
витримуючи   розмір 1 

 

Підрізати         
(шліфувати, 
полірувати тощо) 
торець 1 

 
 

Підрізати        (шліфувати, 
полірувати тощо) торець    
буртика витримавши 
розмір 1 

 

Підрізати        
(шліфувати, 
полірувати тощо) 
торець буртика 1 

 

Фрезерувати         (стругати, 
шліфувати тощо) фаску,  
витримуючи  розміри 1 і 2 

 

Фрезерувати        
(стругати, шліфувати 
тощо) фаску 1 

 

Фрезерувати        (стругати, 
шліфувати і т. п.) уступ,  
витримуючи   розміри 1 і 2 

 

Фрезерувати        
(стругати, шліфувати і 
т. п.) уступ 1 

 

       Фрезерувати        
(стругати,  протягнути,  
шліфувати   тощо)   паз,   
витримуючи   розміри   1—3 

 

Фрезерувати         
(стругати,   
протягнути,   
шліфувати тощо)  паз 1 

 

Фрезерувати     паз 
шпонковий,     витримуючи    
розміри  1-4 

 

Фрезерувати     паз 
шпонковий 1 

 

Фрезерувати     паз за        
розміткою,       витримуючи    
розміри 1-4 
 

 

Фрезерувати  паз   1 за 
розміткою  

 

Фрезерувати     (шліфувати, 
полірувати тощо) поверхні,      
витримуючи розміри 1-3 

 

Фрезерувати 
(шліфувати, 
полірувати тощо) 
поверхні 1 і 2 
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Додаток 2  
ГОСТ 3.1118-82     Форма1 

               
Дубл.               
Взам.               
Подп.         З. Лист. № докум. Підпис Дата 

  
Розробив Прізвище Підпис Дата 

Назва підприємства Номер виробу Номер вузла Позначення карти Перевірив Прізвище   
Затвердив Прізвище   
    Назва виробу  Б Літ Н. контроль Прізвище   

М01 Марка матеріалу, ГОСТ на матеріал 

Назва заготовки 
М02 

Код ОВ МД ОН Нвитрат КВМ Код загот. Профіль і 
розміри КД МЗ 

Код матеріалу ОВ Маса 
деталі ОН Норма 

витрат КВМ Код заготоаки Профільі розміри 
заготовки 

К-сть 
деталей 

Маса 
зазотовки 

А Цех. Діл. РМ Опер. Код, назва операції Позначення документа 

Б Код, назва устаткування СМ Проф УП КР КР коод LM ОП Кшт Тпз Тшт 

А 03 цех Діл. РМ Опер. Код, назва операції Позначення документів даної операції 

 Б04 Код, назва устаткування СМ Проф УП КР КР коод LM ОП Кшт Тпз Тшт 

05  
06  
07  
08  
09  

10  
11  
12  
13  

14  

15  

16  
МК Маршрутна карта 



         ГОСТ 3.1118-82   Форма   16 
            

Дубл.               
Взам.               
Подп.         З. Лист. № докум. Підпис Дата 

 Позначення 
компл. ТД 

Скр. 
N См. 

 

    
Номер виробу Позначення карти     

    
А Цех Діл. РМ Опер. Код, назва операції  Позначення документа 
Б Код, назва устаткування  СМ Проф. Р УП КР КООД ОН ОП Кшт. Тпз. Тшт. 

К/М Назва деталі, складальної одиниці чи матеріалу  Позначення, код ОВП ОВ ОН КВ Н. витр. 

А1 Цех Діл. РМ Опер. Код, назва операції  Позначення документа 

оБ2 Код, назва устаткування  СМ Проф. Р УП КР КООД ОН ОП Кшт. Тпз. Тшт. 

К/М3 Назва деталі, скл.  одиниці,  матеріалу  Позначення, код ОВП ОВ ОН КВ Норма 
витрат 

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  
14  
15  
16  
                 

МК Маршрутна карта 
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ГОСТ 3,1404-86     форма 3 
               
Дубл.               
Взам.               
Подп.         З. Лист. № докум. Підпис Дата 

 Позначення комплекту 
ТД 

Скр. № К-сть Ст.. 
Розробив Прізвище підпис Дата 

Назва підприємства Номер виробу Номер вузла Позначення карти Перевірив Прізвище   
Затвердив Прізвище   
    Назва виробу цех Діл. РМ Опер Н. контр. Прізвище   

Назва операції Матеріал Твердість ОВ МД Профіль і розміри МЗ КООД 

Назва операції Марка матеріалу,  
ГОСТ на матеріал 

Твердість 
(НВ) ОВ Маса дет. Профіль і розміри заготовки Маса 

заг. КООД 
Устаткування, пристрій ЧПУ Позначення програми То Тд Тпз Тшт МОР 

Модель верстата Позначення 
керуючої програми Тосн Тдол. Тп.з. Тшт. Марка мастильно-охолоджувальної рідини 

Р  Пі D або В L t i S n V 
М 01 Марка, ГОСТ допоміжного (технологічного) матеріалу 

О 02 Зміст переходу 

Т 03 Пристрій, допоміжний інструмент, різальний інструмент, слюсарно-монтажний інструмент, засоби вимірювання  

Р 04 Режим різання(для основного переходу) 

05  
06  
07  

08  

09  
10  
11  
12  
13  

ОК Операційна карта 
         ГОСТ 3.1404-86   Форма   3 
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Дубл.               
Взам.               
Подп.         З. Лист. № докум. Підпис Дата 

 Позначення компл. 
ТД 

Скр. 
N См. 

 

    
Номер деталі Позначення виробу Опер     

    
Р  Пі D або B L t i S n V 

М 01 Марка, ГОСТ допоміжного (технологічного) матеріалу 
О 02 Зміст переходу 
Т 03 Пристрій, допоміжний інструмент, різальний інструмент, слюсарно-монтажний інструмент, засоби вимірювання  
Р 04 Режим різання(для основного переходу) 
05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

               
МК Маршрутна карта 

ГОСТ 3.1105-82     Форма7
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Дубл.               
Взам.               
Подп.         З. Лист. № докум. Підпис Дата 

  
Розробив Прізвище Підпис Дата 

Назва підприємства Номер виробу Номер вузла Позначення карти Перевірив Прізвище   
Затвердив Прізвище   
     Назва виробу цех Діл РМ Опер Н. контроль Прізвище   

Поле для операційного ескізу 

КЕ Карта ескізу 
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Додаток Д.4. Приклади оформлення карт ескізів (КЕ) та операційних технологічних карт (ОК) 
Д.4.1. Приклад оформлення КЕ та ОК на токарно-гвинторізну операцію з ЧПУ для обробки деталі „Вал” 
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Прод. Д.4.1 
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Закінчення Д.4.1. 
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Д.4.2. Приклад оформлення ОК та КЕ на токарно-гвинторі зну операці ю з ЧПУ для обробки  
деталі „Кільце” 
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Прод. Д.4.2. 
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Прод. Д.4.2. 
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Закінчення Д.4.2. 

 

77 



Д.4.3. Приклад оформлення КЕ та ОК на вертикально – свердлувальну операці ю з ЧПУ для обробки  
деталі „Шайба затискна” 
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Закінчення Д.4.3. 
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Д.4.4. Приклад оформлення КЕ та ОК на вертикально – фрезерну операцію з ЧПУ для обробки 
деталі „Кільце” 
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Прод. Д.4.4. 
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Закінчення Д.4.4. 
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