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Тема: Розробка технологічного процесу виготовлення деталі. 

Мета: надати методичні рекомендації до розробки технологічно-

го процесу виготовлення деталі та оформлення технологічної докумен-

тації при виконанні дипломного проєкту здобувачами рівня вищої осві-

ти «Бакалавр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за 

ОПП «Галузеве машинобудування» 

 

1 Загальні положення і відомості 

Структура завдання на дипломний проєкт зі спеціальності 133 

«Галузеве машинобудування» за ОПП «Галузеве машинобудування» 

рівня вищої освіти Бакалавр, затверджена кафедрою ОПХВ імені про-

фесора Ф.Ю. Ялпачика, передбачає у складі розділу „Вдосконалення 

конструкції машини“ розробку технологічного процесу виготовлення 

однієї з деталей вдосконаленої машини.  

Розробка технологічного процесу оформлюється як 10 - 15 сто-

рінок пояснювальної записки та графічної частини на форматі А1. 

Пояснювальна записка повинна містити: 

- аналіз вихідних даних, необхідних для проектування ТП; 

- визначення типу виробництва; 

- вибір виду заготовки; 

- розробку маршрутної технології виготовлення деталі із зазначен-

ням обладнання, пристосувань, ріжучого і вимірювального інструменту; 

- розрахунки режимів різання по кількох переходах; 

- розробку і оформлення технологічної документації. 

Графічна частина повинна містити креслення деталі, по узго-

дженню з керівником проекту креслення заготовки, маршрутну (МК), 

операційну (ОК) технологічні карти та дві-три карти наладки (КН). 

Розглянемо послідовно основні етапи розробки технологічного 

процесу виготовлення деталі. 
 

2 Аналіз вихідних даних 

Базовою інформацією для проектування технологічного процесу 

механічної обробки деталі є її креслення, а також інформація про річ-

ний об’єм випуску даної деталі.  

Для проектування ТП бажано вибирати (обов’язково за пого-

дженням з керівником проектування) деталь, при виготовленні якої 

потрібно застосувати, як мінімум, 3…4 різні операції.  
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 На вибрану деталь складається креслення, виконане за всіма 

вимогами ЄСКД, а в пояснювальній записці наводиться ескіз деталі. 
2.1 Аналіз креслення деталі 

Креслення деталі повинне містити всю інформацію, яка необ-
хідна для її виготовлення, а саме, діаметральні, лінійні розміри, квалі-
тети точності розмірів, шорсткість, вимоги до форми і взаємного роз-
ташування поверхонь, параметри термічної обробки деталі, або її час-
тин. Крім цього креслення повинне надавати інформацію про матері-
ал з якого виготовлена деталь та її масу. У пояснювальній записці, ок-
рім ескізу, потрібно надати короткий опис деталі. 

2.2 Визначення типу виробництва 

Необхідність вибору типу виробництва обумовлюється  вибором 
обладнання, пристосувань, ріжучого і мірильного інструменту. 

Виходячи із річного об’єму випуску деталі (вказаного у записці) 
та її маси (вказаній у кресленні), визначається тип виробництва. При 
річному об’ємі випуску деталі масою до 8 кг кількістю 100 - 500 (дрі-
бносерійне виробництво), 500 - 5000 (середньосерійне виробництво), 
5000 - 50000 (велико серійне виробництво). Як правило, при модерні-
зації однієї або ж кількох одиниць технологічного обладнання зада-
ється індивідуальний тип виробництва. 

2.3 Обґрунтування вибору виду заготовки 

При виборі заготовки потрібно користуватись методичними вка-
зівками [1]. Головний принцип вибору – це дотримання умови, щоб 
форма і розміри заготовки були максимально наближені до парамет-
рів готової деталі. Для цього необхідно визначити припуски на обро-
бку і допуски на них у залежності від габаритів деталі.  

Припуски – шари матеріалу, які знімають з поверхні заготовки з ме-
тою отримання заданих розмірів та якості поверхні. Припуски поділяють на: 

а) операційні – які знімаються при виконанні однієї операції; 
б) проміжні – які знімаються при виконанні одного переходу. 
При виборі методу отримання заготовки необхідно використо-

вувати найбільш прогресивні, які забезпечують задану точність роз-
мірів заготовки і найменшу собівартість її виготовлення. 

У залежності від конструкції деталі та умов її роботи в якості заго-
товок приймають: прокат, штамповки, поковки, відливки [3]. При визна-
ченні конфігурації заготовки, до номінальних розмірів деталі додають 
припуски на обробку. Отримані розміри і визначають розміри заготовки. 
У разі виготовлення деталі з прокату слід враховувати діаметр отвору 
шпінделя верстата для розміщенні у ньому прутка заготовки.  
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Робоче креслення заготовки з прокату можна не розробляти, а об-

межитись ескізом у пояснювальній записці. 

 

3 Розробка технологічного маршруту обробки деталі 

3.1 Вибір типу процесу 

Розробка технологічного процесу як така складається з комплек-

су взаємозалежних робіт, передбачених Єдиною системою технологі-

чної підготовки виробництва, і повинна виконуватися в повній відпо-

відності з вимогами ГОСТ 14.301-83. 

Залежно від річного об’єму випуску виробів і прийнятого типу ви-

робництва рішення технологічних завдань здійснюється по-різному.  

Для дрібносерійного виробництва розробляється одиничний тех-

нологічний процес, що дає можливість скорочувати час на підготовку 

виробництва, ефективно застосовувати універсальне обладнання та уні-

версальні пристосування. 

Для серійного виробництва потрібно розробляти технологічний 

процес, орієнтуючись на використання перемінно-потокових ліній, 

коли послідовно виготовляються партії деталей одних найменувань 

або розмірів, або групових потокових ліній, коли паралельно виготов-

ляються партії деталей різних найменувань.  

Для масового виробництва необхідно передбачати можливість 

організації безперервної потокової лінії з використанням спеціальних 

і агрегатних верстатів, спеціального переналагоджуваного технологі-

чного оснащення і максимальної механізації та автоматизації вироб-

ничих процесів. 

3.2 Вибір технологічних баз 

Розробка маршрутної технології починається з вибору техноло-

гічних баз та схеми базування для всього технологічного процесу. 

Вибирають дві системи баз – основні бази і чорні бази, які використо-

вуються для базування при обробці основних баз. 

При виборі установчих (технологічних) баз потрібно дотримува-

тись двох основних умов: суміщенню технологічних баз із конструктор-

ськими (наприклад, отвір у корпусі насадної циліндричної фрези одно-

часно служить посадковим місцем для оправки в процесі експлуатації і 

базою для більшості операцій); сталості баз, тобто вибору такої бази, 

орієнтуючись на яку можна провести всю або майже всю обробку (на-
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приклад, центрові отвори вала, осі або хвостовики різального інструмен-

ту). Принцип базування заготовок повинен відповідати ГОСТ 3.1107-81. 

3.3 Складання технологічного маршруту обробки 

При розробці технологічного процесу слід керуватися наступ-

ними принципами: 

- у першу чергу при базуванні по чорним базам обробляють ті 

поверхні, які будуть служити базовими при подальшій обробці;  

- після цього обробляють поверхні з найбільшим припуском, ви-

конують операції формоутворення деталі до стадії чистової обробки 

(точність по 7…9 квалітету); 

- на початок технологічного процесу варто відносити ті операції, 

на яких можна чекати появи браку з-за прихованих дефектів металу 

(тріщин, раковин, волосовин і т.п.); 

- далі виконують обробку поверхонь, зняття металу з яких у 

найменшому ступені впливає на жорсткість заготовки; 

- надалі виконують операції місцевої обробки на раніш оброб-

лених поверхнях (фрезерують канавки, лиски, нарізають різьбу, шлі-

ци, зуби, свердлять отвори та ін.). 

- потім виконують чистову обробку основних найбільш відпові-

дальних поверхонь (точність 7 квалітет). При необхідності після цьо-

го настає додаткова обробка самих відповідальних поверхонь з точні-

стю 6…7 квалітета і шорсткістю Ra = 0,32 мкм і менше. 

- поверхні, обробка яких пов’язана з точністю і допусками від-

носного розташування поверхонь (співвісності, перпендикулярності, 

паралельності і т.п.), виготовляють при одній установці; 

- сполучення чорнової (попередньої) і чистової (остаточної) об-

робок в одній операції та на тому ж самому обладнанні небажане – 

таке сполучення допускається при обробці жорстких заготовок із не-

великими припусками; 

- при виконанні чорнової і чистової обробки заготовок за одну 

операцію рекомендується спочатку провести чорнову обробку всіх 

поверхонь, а потім виконувати чистову для тих поверхонь, для яких 

вона необхідна. 

 - в маршрутній технології в процесі або у кінці обробки перед-

бачають контроль з метою технологічного забезпечення заданих па-

раметрів якості деталі, що обробляється. 

 В пояснювальній записці дипломного проекту розроблений мар-

шрут обробки деталі може наводитися у формі таблиці, схеми послідов-
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ності виконання операцій або текстового описання технологічного про-

цесу довільної форми. 

3.4 Розробка технологічних карт обробки деталі 

Розробка технологічного процесу обробки заданої деталі закін-

чується складанням і оформленням комплекту документів технологі-

чного процесу за ГОСТ 3.1404-86. 

Склад і форми карт, що входять у комплект документів, зале-

жать від виду технологічного процесу (одиничний, типовий або гру-

повий) і типу виробництва. 

По ступеню деталізації опису кожний із зазначених видів техно-

логічних процесів передбачає різний виклад змісту операції й ком-

плектність документації. 

У маршрутному технологічному процесі зміст операцій викла-

дається тільки в маршрутній карті без зазначення змісту переходів 

(допускається включати режими обробки, тобто рядок зі службовим 

символом Р). Застосовується в одиничному та дрібносерійному типах 

виробництва. 

У операційному технологічному процесі маршрутна карта міс-

тить тільки найменування всіх операцій у технологічній послідовнос-

ті, включаючи контроль і переміщення, перелік документів, що засто-

совуються при виконанні операції, технологічне обладнання та трудо-

витрати. Самі операції розробляються на операційних картах. Засто-

совується в крупносерийному та масовому типах виробництв. 

У маршрутно-oneраційному технологічному процесі передбача-

ється короткий опис змісту окремих операцій в маршрутній карті, а 

інші операції оформляються на операційних картах. Для дипломного 

проектування можна рекомендувати операційний або ж маршрутно-

операційний ступінь деталізації опису технологічного процесу. 

Всі види технологічних документів містять єдину форму основного 

напису, зміст і правила заповнення якої регламентуються ГОСТ 3.1103-82. 

На рисунках 1 і 2 наведені типові бланки формату А4 з горизонта-

льним полем підшивки для розробки маршрутної карти (форма 1 – пер-

ший аркуш карти і 1б – наступні аркуші) виконані за ГОСТ 3.1404-86. 

Позначення службових символів (у першому стовпчику карти): 

А – номер цеху, дільниці, робочого місця (РМ), номер операції 

(Опер.), код і найменування операції, позначення документів, які за-

стосовують при виконанні операції. У дипломному проекті можна 



 9 

вказувати тільки номер і найменування операції (005 Токарно-

гвинторізна, 010 Вертикально-фрезерна і т.п). 

Б – код, марка обладнання (можна вказати тільки марку);
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М – інформація про основний матеріал і вихідну заготівку, до-

поміжні і комплектуючі матеріали.  

У графі М01 указуються найменування, сортамент, розмір і мар-

ка матеріалу, номер стандарту. 

Якщо матеріал на кресленні записаний як 
881050ГОСТ45

20062590ГОСТ25В
Круг

−

−
, то 

у графі М01 потрібно записати 881050ГОСТ4520062590ГОСТ25ВКруг −− . 

У рядку М02 у графі „Код“ – прочерк, у графі ОВ (одиниця ви-

міру) проставляють код виміру маси (грами – 163, кілограми – 166, 

тони – 168), або просто одиниці виміру (г, кг, т). Далі по рядку М02: 

МД – маса деталі по конструкторському документу; 

ОН – одиниця нормування (наприклад 1; 10; 100 деталей), на яку 

встановлена наступна за цим позначенням норма витрати матеріалу; 

Н витр. – норма витрати матеріалу; 

КВМ – коефіцієнт використання матеріалу; 

Код загот. Код заготовки по класифікатору, можна „прокат“; 

Профіль і розмір заготовки, наприклад „Ø25×200“; 

КД – кількість деталей, що виготовляють з однієї заготовки; 

МЗ – маса заготовки. 
О – зміст операції (переходу). Інформація записується по всьому 

рядку, при необхідності продовження інформації переноситься на на-
ступні рядки. При відсутності ескізів обробки тут записують розміри 
обробки окремих поверхонь; 

Т – інформація про технологічне оснащення в такій послідовно-
сті: пристосування; допоміжний інструмент; різальний інструмент; 
слюсарно-монтажний інструмент; засоби вимірювання. Перед найме-
нуванням оснащення вказується код відповідно до класифікатора. Код 
містить у собі вищу (шість перших цифр) і нижчу (чотири цифри піс-
ля крапки) класифікаційні угруповання. У дипломному проекті код 
оснащення можна не наводити. 

Р – рядок вводиться, якщо у маршрутній карті потрібно вказати 
інформацію про режими обробки. 

СМ – Ступінь механізації праці (код: спостереження за роботою 
автоматів – 1; робота за допомогою машин і автоматів – 2; вручну при 
машинах і автоматах – 3; вручну без машин і автоматів – 4; вручну 
при наладці машин та ремонті – 5. 

Проф. – Код професії відповідно до класифікатора, або прфесія. 
Р – Розряд роботи, необхідний для виконання операції. Код 

включає три цифри: перша розряд роботи, дві наступні – коди форми і 
системи оплати праці (можна зазначити тільки розряд роботи). 
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УП – Код умов праці містить у собі цифру умови праці: 1 – норма-

льні; 2 – важкі і шкідливі; 3 – особливо важкі, особливо шкідливі, і літе-

ру, що вказує вид норми часу: Р – аналітично-розрахункова; Д – аналіти-

чно-дослідницька; X – хронометражна; С – дослідно-статистична. 

КР – Кількість виконавців, зайнятих при виконанні операції. 

Позначення документа – Позначення документів, які застосовують 

при виконанні операцій, наприклад ІОП – інструкція з охорони праці. 

КОВД – Кількість заготовок, які обробляють одночасно. 

ОН – Одиниця нормування, на яку встановлена норма часу, на-

приклад: 1 , 1 0 ,  100 шт. 

ОП – Об’єм виробничої партії, шт. 

Кшт – Коефіцієнт штучного часу при багатоверстатному обслу-

говуванні залежить від кількості верстатів, що обслуговують: кіль-

кість верстатів 12 3 4 5 6 коефіцієнт 1; 0,65; 0,48; 0,39; 0,35; 0,32. 

Тпз, Тшт – Норми підготовчо-заключного та штучного часу на 

операцію, хв. 

У рядку Р (режими обробки) вказують: ПІ – пристосування і ін-

струмент; D або В – діаметр або ширина поверхні, що обробляється;  

L – довжина поверхні, що обробляється; t – глибина різання; і – число про-

ходів; S – подача; n – частота обертання шпінделя; V – швидкість різання. 

На рисунку 3 наведений бланк (форма 2) операційної карти за 

ГОСТ 3.1404-86 із зоною, призначеною для розміщення ескізу.  

Наступні аркуші ОК розміщуюються на бланках за формою 2а, 

яка має основний напис ідентичний напису наступних аркушів блан-

ків МК за виключенням рядків А і Б.  

Якщо ж, у силу своєї складності, ескіз не може бути розміщений 

на бланку карти ф.2, то перший аркуш операційної карти оформлю-

ють на формі 3, ескіз для якої виконується окремо на карті ескізів 

(КЕ) за формою 7 (див. додаток Д). 

Більшість граф операційних карт містять інформацію, ідентичну 

графам маршрутних карт. Тому звернемо увагу на специфічні графи 

операційних карт. 

У випадку використання верстата з числовим програмним керу-

ванням заповнюють графи „Обладнання, пристрій ЧПК“ і „Позначен-

ня програми“. 

У графах То і Тд вказують основний і додатковий час обробки. 

У графі ЗОР вказують марку змащувально-охоложуючої рідини, 

яка застосовується при обробці деталі. 
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 4 Розрахунок режимів різання 

У зв’язку з обмеженим об’ємом пояснювальної записки проекту 

рекомендується розрахувати режими різання для двох-трьох техноло-

гічних переходів, бажано для різних операцій, або для різних видів 

обробки (точіння, свердлення, нарізання різьби, фрезерування, тощо). 

Режими різання матеріалів визначається за такими параметрами: 

глибиною різання t,мм; подачею S, мм/об, мм/зуб, мм/хв.; швидкістю 

різання V, м/хв.; числом обертів шпинделя верстата п, об/хв. Розраху-

нок повинен ілюструватись відповідним ескізом переходу, наведеним 

у пояснювальній записці проекту. 

Вихідними даними для вибору режиму різання є: 

- дані про деталь, що обробляється: вид матеріалу та його харак-

теристики (марка, стан, механічні властивості); форма, розміри та до-

пуски на обробку; допустимі відхилення від геометричної форми; шо-

рсткість, яка вимагається, та стан поверхневого шару. 

- дані про заготовку, вид заготовки, величина та характер розпо-

ділення допусків, стан поверхневого шару; 

- паспортні дані обладнання (додаток А). 

Крім режимів різання, потрібно визначити також основний ма-

шинний час на виконання переходу. 

Елементи режимів різання обирають так, щоб була досягнута 

найбільша продуктивність праці при найменшій собівартості опера-

ції. їх вибір не від’ємний від вибору різального інструменту (з точки 

зору його матеріалу, конструкції та геометрії різальної кромки). 

 

 5 Розробка карт наладки 

На картах наладок показуються: деталь, що обробляється, уста-

новочно-затискне пристосування, пристрої для установки або для на-

правляння ріжучого інструменту і ріжучий інструмент. 

Карта наладки складається з графичної частини і таблиці. Деталь 

зображується у положенні, яке вона займає на верстаті в процесі обро-

бки. Указуються всі розміри, які отримуються в результаті даної опе-

рації із числовими значеннями граничних відхилень і шорсткості по-

верхні, наладочні розміри і таблиця з режимами різання. 

Різальний інструмент може зображатися як на початку, так і на-

прикінці робочого ходу. Поверхні, що обробляються, виділяються ко-

льоровими або потовщеними лініями, указуються стрілками напрями 

обертання інструмента або деталі та напрямок руху супортів.  
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Установочно-затискне пристосування, як правило, викреслюється 

без розрізів і перерізів, однак студент повинен знати принцип його ро-

боти. Можна також, з метою максимального спрощення, застосовувати 

загальноприйняті умовні зображення елементів пристосувань як для 

карт ескізів або нестандартні зображення елементів пристосувань (при 

умові, що вони наглядно відображають принцип дії пристосування). 

Ріжучий інструмент також не слід викреслювати повністю, до-

сить указати форму його основної ріжучої частини, зовнішні габарити 

та форму двох-трьох зубів (фреза, протяжка та ін.). Крім того вказу-

ється і спосіб кріплення інструменту. 

Для карт наладок складних операцій можливе використання 

специфікації. Установочно-затискні пристосування, державки для рі-

жучого інструменту, сам ріжучий інструмент указуються в специфі-

кації як складальні одиниці. Деталі та складальні одиниці верстата в 

специфікацію не включаються. Як варіант, дані по вихідній заготовці, 

технологічному обладнанню і оснастці, ріжучому інструменту, також 

керуючої програми для верстатів з ЧПК можуть наводитись у таблич-

ній частині карти. 

Для карт наладок нескладних операцій, які виконуються на уні-

версальному обладнанні можна обмежитись характеристикою прис-

тосувань, оснастки і інструменту у виді написів на полицях ліній ви-

носок безпосередньо у полі графічної частини карти наладки. В таб-

личній частині карти вказуються параметри режимів різання по пере-

ходах операції. Карта наладок оформлюється основним написом за фор-

мою 1 ГОСТ 2.104-68. 

Деякі приклади карт наладок наводяться у додатку Д. 

 

Рекомендована література 

1. Смєлов А.О. Методичний посібник по дисципліні М і ТКМ. 

Заготівки для деталей машин. Припуски. Ч. 1. Табличний метод приз-

начення припусків [текст] / А.О. Смєлов та ін.. - Мелітополь.: 
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Додаток А 

(довідковий) 

Оформлення технологічного розділу пояснювальної записки 

А1 Розробка технологічного процесу деталі типу „Втулка“ 

1.1 Аналіз вихідних даних 

Опис конструктивних особливостей деталі 

Дана деталь втулка (ескіз на рисунку А1, креслення на аркуші 5 

графічної частини проекту) відноситься до деталей класу 40 – тіла 

обертання, підклас 40.1000 [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А1 – Ескіз деталі – втулки 

Зовнішня поверхня втулки обробляється з точністю до 8-го квалі-

тету, а повздовжній центральний отвір, який є базою з точністю до 9-го 

квалітету. Обидві поверхні повинні мати шорсткість Rа = 0,63 мкм. 

Радіальне биття зовнішньої поверхні втулки відносно базового 

центрального отвору не повинне перевищувати 0,02 мм. 

Втулка виготовляється з якісної легованої конструкційної сталі 

20Х ( 750в = МПа) маса деталі 46,0mдет =  кг. Поверхні втулки під-

даються цементації на глибину h = 0,8...1,3 мм із наступним загарту-

ванням до 59...63 HRCэ. 

1.2 Обґрунтування типу виробництва 

Виходячи з невеликого об’єму модернізації машин (N < 10 шт.) 

і маси деталі (m = 0,4 кг), приймаємо тип виробництва – одиничне. 
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1.3 Вибір виду заготовки, призначення припусків 

      і граничних відхилень розмірів 

Виходячи з креслення деталі і типу виробництва у якості загото-

вки вибираємо гарячедеформований безшовний трубний прокат за 

ГОСТ 8732-87. Розміри поверхонь заготовки визначаються як сума 

(різниця для охоплюваних поверхонь) номінального розміру деталі і 

міжопераційних припусків на механічну обробку. 

Труба по сортаменту вибирається по зовнішньому діаметру і то-

вщині стінки. Для зовнішньої поверхні деталі передбачається: 

- шліфування (Ø 65u8, Ra = 0,63 мкм, 59...63 HRCэ). Припуск на 

шліфування hшл = 0,4 мм [1, табл. 2.10]. 

Проміжний діаметр 

d1 = dдет + hшл,       (3.4.1) 

d1 = 65 + 0,4 = 65,4 мм. 

Граничні відхилення під операцію [1, табл. 2.10]. Ø 65,4–0,20 мм. 

- чистове точіння – виконується перед шліфуванням і термооб-

робкою. Припуск на чистове точіння hчист = 2,0 мм [1, табл. 2.10].  

Проміжний діаметр 

d2 = d1 + hчист,        (3.4.2) 

d2 = 65,4 + 2 = 67,4 мм. 

Граничні відхилення під операцію [1, табл. 2.10] Ø 67,4–0,74 мм. 

- чорнове точіння – виконується перед чистовим (примітка 4 до 

таблиці 2.10). Припуск на чорнове точіння hчорн = 4,0 мм [1, табл. 2.10].  

Проміжний діаметр (розрахунковий зовнішній діаметр труби) 

d3 = d2 + hчорн       (3.4.3) 

d3 = 67,4 + 4,0 = 71,4  мм. 

Приймаємо по сортаменту [3] найближчий більший зовнішній 

діаметр труби dзовн = 73 мм. 

Граничні відхилення [1, табл. 2.23] 91,0
73,0зовн 73d

+
−=  мм. 

Товщина стінки труби: 

,
2

)Dd(
B внзовн −=          (3.4.4) 

Виходячи з креслення деталі для обробки отвору передбачається: 

- внутрішнє шліфування (Ø 50Н9; Ra = 0,63 мкм; 59...63 HRC). 

Припуск на шліфування: hшл  = 0,4 мм [1, табл. 2.15]. 
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Проміжний діаметр 

шлдет1 hDD −=         (3.4.5) 

D1 = 50 – 0,4 = 49,6 мм 
Розмір з граничними відхиленнями: D1 = 49,6+0,2 мм. 

- чистове розточування: hчист =1,0 мм [1, табл. 2.14]. 
Проміжний діаметр 

D2 = D1 – hчист        (3.4.6) 
D2 = 49,6 – 1 = 48,6 мм. 

- чорнове розточування: hчорн = 2,0 мм. 
Проміжний діаметр 

D3 = D2 – hчорн       (3.4.7) 
    D3 = 48,6 – 2,0 = 46,6 мм. 

Тоді товщина стінки: 2,13
2

6,4673
B =

−
=  мм. 

У сортаменті [3] труба з такою товщиною стінки не зазначена, 
тому приймаємо найближчу більшу В = 14 мм.  

Граничні відхилення на товщину стінки 75,1
1,214B

+
−= мм. [1, табл.2.23] 

За результатами розрахунків у якості заготовки приймаємо тру-
бу 73 × 14 ГОСТ 8732-87 [3]. 

Визначення довжини заготовки проводиться з урахуванням двохс-
торонніх припусків на підрізання торців. 

Припуск на підрізання торців при діаметрі 73 мм і довжині до 
1000 мм hпідр = 3 мм (1, табл. 2.11). 

Тоді довжина заготовки 
Lзагот = Lдет + 2hпідр           (3.4.8) 

Lзагот = 44 + 2·3 = 50 мм. 
Граничні відхилення на довжину заготовки при точності відріз-

ки заготовки по у системі вала h14 складуть: Lзагот = 50-0,68 мм. 

Розрахункова маса заготовки: 

заготпогзаг Lтm = ,           (3.4.9) 

 де погт  - погонна маса труби, за даними [3] 37,20тпог = кг/м. 

02,105,037,20mзаг ==  кг 

Коефіцієнт використання матеріалу заготовки: 

загдетм тт=       (3.4.10) 

45,002,146,0м == , 

що має дещо занижене значення (< 0,5…0,6), але у цілому допу-
стимо для даної деталі в умовах одиничного виробництва. 
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1.4 Розробка плану механічної обробки 

   На рисунку А2 показані поверхні деталі, 

які обробляються під час виготовлення.  

   Поверхні 1, 6 – чорнове і чистове підрі-

зання торця 

   Поверхні 2, 5, 9 – точіння фасок 

   Поверхня 3 – чорнове і чистове точіння; 

термообробка, кругле шліфування; 

   Поверхня 4 – точіння канавки; 

   Поверхня 7 – чорнове і чистове розточу-

вання, термообробка, внутрішнє шліфування; 

   Поверхня  8 – свердління 4-х отворів 

Рисунок А2 – План обробки 

1.5 Розробка маршрутної карти 

На підставі плану обробки приймаємо наступний маршрут об-
робки втулки: 

Операція 005. Токарно-гвинторізна. 

Токарно-гвинторізний верстат 1К62. Патрон 3-х кулачковий. Під-
різання торця, точіння внутрішньої поверхні і фаски. 

Операція 010. Токарно-гвинторізна. 

Верстат 1К62. Патрон цанговий. Підрізання торця. Точіння зов-
нішніх поверхонь, канавки, фасок. 

Операція 015. Вертикально-свердлильна. 

Верстат 2А125. Свердлильний поворотний кондуктор. Сверд-
ління 4-х отворів. 

Операція 020. Хіміко-термічна. 

Цементація на глибину h = 0,8...1,3 мм із наступним загартуванням 
до 59...63 HRC. 

Операція 025. Внутрішнє-шліфувальна.  

Верстат 3К227. Обробка поверхні у розмір 50Н9, Ra 0,63 мкм. 

Операція 030. Круглошліфувальна. 

Верстат 3А151. Циліндрична оправка, центри. Обробляється по-
верхня у розмір 65u8, Ra 0,63 мкм. 

Операція 035. Контрольна. 

Стіл контрольний СД 3702-08. Контроль всіх параметрів оброб-
лених поверхонь деталі. 
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1.6 Розрахунок режимів механічної обробки 

Операція 005. Перехід 2.02. Розточити отвір з діаметра 48,6 мм 

до діаметра 49,6 мм на довжині 47 мм. 

 

       Вихідні дані: 

D = 48,6 мм, D1 = 49,6 мм, l = 44 мм. 

Різець розточний φ = 60°; Т5К10; r = 1 мм, 

перетин державки 20×20, виліт розточної 

частини Р = 70 мм [2, табл.13, с.190 ]; 

Сталь 20Х, σв= 750 МПа; 

Верстат 1К62, Nдв =10 кВт. 

Рисунок А3 – Розрахункова схема  

1 Глибина різання, t, мм: 

i
2

DD
t 1 

−
= ,    (3.4.11) 

де і - число проходів. 

5,01
2

6,486,49
t =

−
= мм 

2 Таблична подача [2 табл. 12, с. 267] Sт = 0,2...0,24 мм/об.  

Приймаємо за паспортом верстата Sф = 0,21 мм/об. [Додаток Б].  

3 Швидкість різання, V, м/хв.  за формулою (1) [2 с. 261]:  

,K
StT

C
V Vyxm

V 


=           (3.4.12) 

де VC  - емпіричний коефіцієнт швидкості, [2 табл. 17 с. 269]; 

     Т - стійкість ріжучого інструмента, приймається 30, 45, 60 хв.; 

    y,x,m  - показники степені, [2 табл. 17 с. 269];  

    VK  - поправочний коефіцієнт [2 с. 261]. 

KKKKK ИПMV =    (3.4.13) 

 де МК  - коефіцієнт, який враховує вплив матеріалу заготовки; 

      ПК  - коефіцієнт, який враховує стан поверхні заготовки; 

       ИК  - коефіцієнт, який враховує вплив матеріалу інструмента; 

        К  - коефіцієнт, що враховує величину головного кута в плані. 

V 
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Коефіцієнт, що враховує вплив матеріалу деталі визначається за 

рекомендаціями [2, табл. 1-4; с. 261-363],  

;
750

KK

m

В

ГM 







=


  1
750

750
1К

1

М =







=  

9,09,0111KV == . 

Значення коефіцієнтів ПК , ИК , К  визначаються за даними 

[2 табл. 5, 6 с. 263 і табл. 18, с. 271]. 
При розрахунку швидкості різання за формулою (1.12) враховуєть-

ся примітка 1 до табл. 17 про введення поправочного коефіцієнта 0,9. 

9,2409,09,0
21,05,045

420
V

2,015,02,0P =


=  м/хв. 

4 Розрахункова частота обертання шпинделя, об/хв. 

1

p

D

V1000
n




=


        (3.4.14) 

1546
6,4914,3

9,2401000
nP =




=  об/хв. 

Приймаємо nф = 1600 об/хв. [Додаток Б] 
5 Фактична швидкість різання: 

.хв/м,
1000

nD
V

ф

Ф


=


   (3.4.15) 

2,249
1000

16006,4914,3
VФ =


=  м/хв. 

6. Основний технологічний час переходу, хв. [4]:  

i
Sn

L
To 


=           (3.4.16) 

де L - розрахункова довжина обробки, мм; 

21 lllL ++=              (3.4.17) 

де  l - довжина поверхні обробки, мм; 
l1, l2 - величина врізання і перебігу різця, мм ; 

)2...5,0(tgtl1 +=      (3.4.18) 

22,1)60-tg(905,0l1 +=  мм, 

5...1l2 =  мм [4 с. 130], приймаємо 2l2 =  мм. 

512247L =++=  мм 

152,01
21,01600

51
Tо =


=  хв. 
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Операція 015. Свердлити по черзі 4 отвори d = 5Н14, витримав-

ши розміри 22; 5. 

 

Вихідні дані: 

   D = 5 мм, d = 58 мм, D1 = 49,6 мм; 

   Свердло спіральне 5 мм, Р6М5 

   Сталь 20Х, σв= 750 МПа 

   Верстат 2А125, Nдв =0,8 кВт. 

   Лещата поворотні 

 

Рисунок А4 – Розрахункова схема 

1 Глибина різання, мм [2 с. 276]: 

D5,0t = ,    (3.4.19) 

мм5,255,0t ==  

2 Таблична подача, мм/об [2 табл. 25, с. 277]. 

   SТ = 0,11…0,14 мм/об.  

     Приймаємо Sф = 0,12 мм/об. (2А125) 

3 Швидкість різання, м/хв. [2 с. 276]: 

   ,K
ST

DC
V Vym

q
V

P 



=            (3.4.20) 

ИПMV KKKK =     (3.4.21) 

 де МК  - коефіцієнт, який враховує вплив матеріалу заготовки; 

       ИК  - коефіцієнт, який враховує вплив матеріалу інструмента; 

        lК  - коефіцієнт, що враховує глибину свердлення. 

Коефіцієнт МК  приймається за даними розрахунку попередньої 

операції 1КМ = . Коефіцієнт 1КИ =  [2 табл. 6, с. 263]. Коефіцієнт 

1Кl =  [2 табл. 31, с. 280]. 

1111KV ==  

Період стійкості інструменту складає 15T =  хв. [2 табл. 30, с. 279]. 

Значення CV = 7; q = 0,4; у = 0,7; m = 0,2;  [2, табл. 28, с. 278]  
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2,341
12,015

57
V

7,02,0

4,0

P =



= м/хв. 

4 Частота обертання, свердла об/хв.: 

D

V1000
n

р




=


    (3.4.22) 

2178
514,3

2,341000
nФ =




= об/хв. 

Приймаємо за паспортом верстата  nФ = 2000 об/хв. [Додаток Б] 

5 Фактична швидкість різання, м/хв.: 

1000

nD
V

ф

Ф


=


          (3.4.23) 

4,31
1000

2000514,3
VФ =


= м/хв. 

6 Основний технологічний час, хв.: 

i
Sn

L
Т

ФФ

o 


= ,         (3.4.24) 

де  L = l + l1 + l2, мм; 

      l , мм - глибина свердління; 

      l1 і l2 - величина врізання і перебігу інструмента; 

      i - кількість отворів в одній деталі. 

1,550,3d3,0l1 ===  мм; l2 = 2…3 мм [4 с. 131]; 

   14,04
12,02000

25,15
ТО =



++
= хв. 

7 Потужність, потрібна на різання, кВт: 

,
9750

nM
N ФКР

e


=     (3.4.25) 

МКР - обертаючий момент [2 с. 277]. 
yq

MKP SdC10M =                 (3.4.26) 

Значення СМ, d, q і у визначаються за [2 табл. 32, с. 281]. 

3,212,05035,010М
8,02

КР == Н·м. 

33,0
9750

20003,2
Ne =


= кВт 

Потужність двигуна верстата забезпечує потужність потрібну на 

свердління отворів. 
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А2 Технологія виготовлення деталі „Вісь опори“ 

2.1 Характеристика деталі 

Деталь „Вісь опори“ (рисунок А5) являє собою стержень з голо-

вкою зі сталі Ст.5. Твердість деталі в межах НВ 200…220.  

Деталі в кількості двох штук входять до складу регулювальних 

опор рами агрегату для подрібнення і протирання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок А5 – Ескіз деталі, що виготовляється 

На одному з кінців деталь має різьбу М12, з іншого – головку 

висотою 8 мм з двома лисками, які потрібні для захвату гайковим 

ключем при складанні опор агрегату. 

Різьбова частина виконується з граничними відхиленнями для 

різьби 6g, всі інші розміри виконують з додержанням ISO 2768-mk. 

Шорсткість всіх поверхонь деталі крім циліндричної поверхні стерж-

ня Ø14 Н7 складає Ra 6,3. 

Враховуючи невеликий об’єм модернізації агрегатів, признача-

ється індивідуальний тип виробництва деталей [1]. 

2.2 Обґрунтування виду заготовки і визначення її розмірів 

Виходячи з креслення деталі і типу виробництва в якості заго-

товки вибираємо круглий сортовий прокат нормальної точності про-

катки [1]. Як видно з креслення деталі, для зовнішньої циліндричної 

поверхні головки потрібно передбачити тільки чистове точіння, по 

довжині розмір заготовки повинен враховувати підрізання торців. 
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Діаметр прокату з урахуванням припусків на обробку складе: 

,hdd чистпр +=        (3.4.27) 

 де  d  - діаметр номінальний деталі; 

 чистh  - припуск на чистове точіння. 

 Згідно з [1], припуск на чистове точіння складає 1,5 мм, діа-

метр заготовки буде дорівнювати: 

5,265,125dпр =+=  мм. 

 Згідно з сортаментом ГОСТ 2590-88 вибирається діаметр заго-

товки 27 мм. Граничні відхилення складають Ø 4,0
7,027

+
− . 

Довжина заготовки визначається по формулі: 

,h2lL підрдетзаг +=          (3.4.28) 

де lдет - довжина деталі; 

    hпідр - величина припуску на підрізання торця hпідр = 3 мм [1]; 

642358Lзаг =+= мм 

Граничні відхилення на довжину заготовки, виготовленої по 14 

квалітету складають [1] Lзаг = 64 h14(-0,74)  мм. Однак з технологічних 

міркувань приймаємо виготовлення деталі з суцільного прутка. 

2.3 План обробки і маршрут виготовлення деталі 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А6 – Поверхні деталі, які підлягають обробці 

Згідно з рисунком А6 складається план обробки поверхонь деталі: 

Поверхні 1 і 8 – підрізання торця; 

Поверхня 2 – точіння циліндричної поверхні чорнове і чистове; 

Поверхня 3 – точіння циліндричної поверхні чорнове і чистове; 

Поверхні 4, 6 – точіння циліндричної поверхні, точіння фаски; 

Поверхня 5 – точіння канавки; 

Поверхня 7 – нарізання різьби; 

Поверхня 9 – фрезерування лисок під ключ. 
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На підставі плану обробки приймається маршрут виготовлення: 

Операція 005. Токарно-гвинторізна 

Обладнання: верстат токарно-гвинторізний 1К62. 

Пристосування, оснастка, інструмент: патрон 3-х кулачковий 

самоцентрувальний, різці: підрізний, прохідний, відрізний, різьбовий. 

Переходи: підрізання торців, чорнове і чистове точіння цилінд-

ричних поверхонь, точіння фасок, нарізання різьби. 

Операція 010 Універсально-фрезерна 

Обладнання: верстат універсально фрезерний 6Н82 

Пристосування, оснастка, інструмент: лещата машинні уні-

версальні поворотні, оправка, фрези дискові трьохсторонні. 

Переходи: фрезерування лисок головки. 

Операція 015. Контрольна. 

Обладнання: стіл контрольний СД 3702-08. 

2.4 Розрахунки режимів різання 

Операція 005, перехід 2.0 – Точити поверхню з Ø27 мм до Ø15 на 

довжину L = 50 мм. 

 

Вихідні дані: 

Діаметр d = 15 мм, припуск h = 6 мм . 

Різець прохідний упорний Т15К6; r = 0,5 мм, 

перетин державки 16х25  

Матеріал деталі Ст. 5, σв= 520 МПа 

Верстат токарно-гвинторізний 1К62, пат-

рон 3 -х кулачковий самоцентрувальний 

 

Рисунок А7 – Схема переходу 

Глибина різання t, мм визначається за формулою:  

i2

dD
t



−
= ,           (3.4.29) 

де і - кількість робочих проходів.  

S 



 27 

Припуск зрізуємо за два проходи (Ra=6,3) 

3
22

1527
t =



−
= мм. 

Величина табличної подачі [2 табл. 24, с. 226]  

ST = 0,3…0,4 мм/об 

По паспорту верстата 1К62 величина поздовжньої подачі:  

Sф = 0,34 мм/об. 

Розрахункова швидкість різання [2 с. 265] 

Vy
ф

xm

V K
StT

C
V = ,            (3.4.30) 

де CV - коефіцієнт; x, y, m - показники степені [2 табл. с. 265] 

CV =350; x =0,15; y =0,35; m = 0,20. 

      Т - стійкість інструмента; Т = 30…60 хв. [2 с. 268] 

    KV - поправочний коефіцієнт [2 с. 261]. 

KKKKK unMv = ,    (3.4.31) 

де KM - коефіцієнт, що враховує вплив матеріалу заготовки; 

      Kп - коефіцієнт, що враховує стан поверхні заготовки; 

      Kи - коефіцієнт, що враховує матеріал інструменту; 

     Kφ - коефіцієнт, що враховує вплив головного кута в плані  

vn

В

ГM

750
KK 








=


,    (3.4.32) 

де КГ - коефіцієнт, що враховує групу сталі 

      nv - показник степені  

4,1
520

750
1K

1

M =







=  

 Значення коефіцієнтів ПК , ИК , К  визначаються за даними 

[2 табл. 5, 6 с. 263 і табл. 18, с. 271]. 
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98,07,00,10,14,1Kv ==  

Тоді 1,18798,0
34,0360

350
V

35,015,02,0
=


=  м/хв. 

Розрахункова частота обертання деталі 

d

V1000
n


=


        (3.4.33) 

9,2835
2114,3

1,1871000
n =




=  об/хв. 

Коректуємо розрахункову частоту обертання по паспорту вер-

стата з умови: nnn паспф = , для верстата 1К62 nф = 2000 об/хв. 

Фактична швидкість різання 

1000

nd
V

ф

ф


=


         (3.4.34) 

9,131
1000

20002114,3
Vф =


=  м/хв. 

Основний технологічний час: 

,i
nS

L
T

фф

o 


=         (3.4.35) 

де L - розрахункова довжина обробки, мм; 

21 lllL ++= ,      (3.4.36) 

де l - довжина поверхні обробки; 

    l1 - величина врізання різця, 1l1 =  мм [4 с.129]; 

    l2 - величина перебігу різця 0l2 = , [4 с.129];. 

510150L =++=  мм 

15,02
200034,0

51
T0 =


=  хв. 
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Операція 010, перехід 1.0 Фрезерувати дві лиски головки 

Вихідні дані: 

Діаметр заготовки d = 25 мм, 

Розмір під ключ b = 19 мм; 

Фреза дискова трьохстороння 

Р5М6 80×27×14, число зубів 

фрези 18z = ; 

Верстат універсальний 6Н62 

       Рисунок А8 – Схема переходу 

Глибина фрезерування складає t = 8 мм [2 рис. 3, с. 282]. 

Ширина фрезерування, мм визначається за формулою  

2)bd(B −= ,    (3.4.37) 

де d - діаметр заготовки (головки осі); 

     b - величина розміру під ключ.  

В = (25 – 19)/2 = 3 мм. 

Таблична подача за один оберт фрези [2 табл. 37, с. 285]: 

ST = 1,2…2,7 мм/об. 

Цій величині відповідає подача на зуб фрези: 

z/SS Tz =     (3.4.38) 

15,0...067,018/7,2...18/2,1Sz ==  мм/зуб. 

Приймаємо попередньо подачу на зуб Sz = 0,1 мм/зуб 

Розрахункова швидкість різання [2 с. 282] 

vpuy
z

xm

q
v K

zBStT

DC
V




= ,   (3.4.39) 

де Cv - коефіцієнт; x, y, m - показники степені  

     Т - стійкість інструмента; Т =120 хв. [2 табл. 40, с. 290] 

    Kv - поправочний коефіцієнт. 

Поправочний коефіцієнт знаходимо за формулою [2 с. 282]: 

unMv KKKK = ,    (3.4.40) 

де KM - коефіцієнт, що враховує вплив матеріалу заготовки; 

      Kп - коефіцієнт, що враховує стан поверхні заготовки; 

      Kи - коефіцієнт, що враховує матеріал інструменту. 

S 
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Коефіцієнт, що враховує вплив матеріалу заготовки за форму-
лою (2.6) і даними [2 табл. 2 с.262] 

72,0
520

750
1K

9,0

M =







=

−

 

64,0119,072,0Kv ==  

Значення коефіцієнта і показників степені Cv =68,5; x =0,3; y =0,2;  

m = 0,2; q = 0,25; и = 0,1; р = 0,1 [2 табл. 37, с. 285] 

04,2364,0
1831,08120

805,68
V

1,01,02,03,02,0

2,0

=



=  м/хв. 

Розрахункова частота обертання фрези 

D

V1000
n


=


               (3.4.41) 

7,91
8014,3

04,231000
n =




=  об/хв. 

Коректуємо розрахункову частоту обертання за паспортом ве-
рстата, для верстата 6Н82 nф = 100 об/хв. 

Хвилинна подача при фрезеруванні: 

фzхв nzSS =          (3.4.42) 

180100181,0Sхв ==  мм/хв. 

 За паспортом верстата найближче значення подачі 160 мм/хв., 

що відповідає значенню подачі 089,0Sz =  мм/зуб (у межах допустимого). 

Фактична швидкість різання: 

1000

nD
V

ф

ф


=


         (3.4.43) 

1,25
1000

1008014,3
Vф =


=  м/хв. 

Основний технологічний час: 

,
S

L
T

хв

o =          (3.4.44) 

де L - розрахункова довжина обробки, мм. 

21 lllL ++=            (3.4.45) 

де l - довжина поверхні обробки; 
    l1 - величина врізання фрези; 
    l2 - величина перебігу фрези. 
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При фрезеруванні лиски 16l = мм 

)3...5,0()tD(tl1 +−=  мм  (3.4.46) 

 Величина врізання і перебігу фрези за [4 с. 133] складе: 

27...5,24)3...5,0()880(8l1 =+−=  мм 

5...2l2 =  мм 

4432516L =++=  мм 

28,0
160

44
T0 ==  хв. 

 Головна складова зусилля різання [2 с. 282] 

Mpwq

иy
z

x
p

z K
nD

zBStC10
F




=      (3.4.47) 

 Згідно з [2 табл. 41, с. 291] значення коефіцієнтів і показників 

степені дорівнюють: 

Cр =68,2; x =0,86; y =0,72; и = 1,0; q = 0,86;; w = 0. 

 Коефіцієнт, що враховує вплив матеріалу [2 табл.9, с. 264]: 
п

в

Mр

750
K 










=


                 (3.4.48) 

14,1
520

750
K

35,0

M =







=  

104914,1
6380

183093,082,6810
F

086,0

0,172,086,0

z =



= Н. 

 Обертаючий момент на шпинделі [2 c. 290]: 

10002

DF
M z

об



=               (3.4.49) 

96,41
10002

801049
Mоб =




=  Н·м. 

 Ефективна потужність на одночасне фрезерування двох лисок 

601020

VF2
Р

фz

е



=             (3.4.50) 

86,0
601020

1,2510492
Ре =




=  кВт. 

 Потужність потрібна на різання двох лисок буде повністю забез-

печуватися потужністю привода верстата. 
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Додаток Б 

(довідковий) 

Паспортні дані металорізальних верстатів 

Токарно-гвинторізний 1И611  
dдет.мах=250мм; РМЦ=500мм; ВЦ=130мм; N=4,5кВт;  

bh різця=1616мм; Lмах різц. салазок= 80мм; Шпиндель: Морзе №4,  
d = 26мм; Задня бабка: Морзе №3 
n, об/хв.= 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400;    

        500; 630; 800;1000 
Sпрод, мм/об = 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,08; 0,09; 0,1; 0,15; 0,25; 0,3;  

    0,44; 0,5; 0,6; 0,75; 0,8; 1,2; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0 

Sпоп, мм/об = 0.5Sпрод. 

Токарно-гвинторізний 1А616  
d дет.мах=320 мм; РМЦ=710 мм; ВЦ=165 мм; N=4,5 кВт; 

bh різця=1625мм; Шпиндель: Морзе №4, d=35мм; 
Задня бабка: Морзе №3 
n, об/хв.=11,2; 18; 28; 45; 56; 71; 90; 112; 140; 180; 224; 280; 355; 450;  

       560; 710; 900; 1120; 1400; 1800; 2240. 
Sпрод=Sпоп, мм/об= 0,03; 0,036; 0,042; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,1; 0,12; 0,14; 

        0,17; 0,2; 0,24; 0,29; 0,34; 0,4; 0,48; 0,57; 0,68; 0,81; 0,96; 1,14. 

Токарно-гвинторізний 1К62  
d дет.мах=400 мм; РМЦ=710 (1000,1500) мм; ВЦ=215мм; N=7 (10) кВт; 

bh різця=2525мм; L мах різц.салазок=140мм; Шпиндель: Морзе №5,  
d=38 (47) мм Задня бабка: Морзе №5 
n, об/хв.= 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250;  
315; 400; 500; 630; 630; 800; 1000; 1250; 1600;2000.  
Sпрод, мм/об = 0,07; 0,074; 0,084; 0,097; 0,11; 0,12; 0,13; 0,14; 0,15; 0,17; 
0,195; 0,21; 0,23; 0,26; 0,28; 0,30; 0,34; 0,39; 0,43; 0,47; 0,52; 0,57; 0,61; 
0,70; 0,78; 0,87; 0,85; 1,04; 1,14; 1,21; 1,40; 1,56; 1,74; 1,9; 2,08; 2,28; 2,42; 
2,80; 3,12; 3,48; 3,80; 4,16. 
Sпоп, мм/об = 0,035; 0,037; 0,042; 0,048; 0,055; 0,06; 0,065; 0,07; 0,074; 
0,084; 0,097; 0,11; 0,12; 0,13; 0,14; 0,15; 0,17; 0,195; 0,21; 0,23; 0,26; 
0,28;  0,30; 0,34; 0,39; 0,43; 0,47; 0,52; 0,57; 0,60; 0,70; 0,78; 0,87; 0,95; 
1,04; 1,14; 1,21; 1,4; 1,56; 1,74; 1,9; 2,08. 

Токарно-гвинторізний 1К625  
d дет.мах=500мм; РМЦ=1000 (1400,2000) мм; ВЦ=240мм; N=10кВт; 

bh різця=3030 мм; L мах різц.салазок= 140 мм; Шпиндель: Морзе №6, 
d=47мм Задня бабка-Морзе №5 
n, об/хв.= див. 1К62; Sпрод мм/об= див. 1К62; Sпоп= див. 1К62 



 33 

Токарно-гвинторізний 1Д63  

d дет.мах=600мм; РМЦ=1500 (3000)мм; ВЦ=300мм; N=10кВт; 

bh різця=2540мм; Шпиндель: Морзе №6, d=74 мм 

Задня бабка Морзе №5 

n, об/хв. = 14; 18; 24; 30; 38; 48; 60; 75; 95; 118; 150; 190; 230; 290; 380; 475; 600; 750 

Sпрод, мм/об = 0,15; 0,17; 0,19; 0,21; 0,2; 0,27; 0,30; 0,33; 0,38; 0,42; 0,48; 0,54; 

0,60; 0,66; 0,75; 0,84; 0,96; 1,07; 1,20; 1,33; 1,50; 1,70; 1,90; 2,15; 2,40; 2,65 

Sпоп, мм/об = 0,05; 0,055; 0,065; 0,07; 0,08; 0,09; 0,10; 0,11; 0,13; 0,14; 0,16; 

0,18; 0,20; 0,22; 0,25; 0,28; 0,32; 0,36; 0,4; 0,45; 0,50; 0,56; 0,64; 0,72; 0,81; 0,9 

Настольно-свердлильний 2Н112П (НС-12А) 

N=0,5 кВт; n дв. = 2880 об/хв. n, об/хв. = 450;710;1400;2500;4500.S - ручна 

Вертикально-свердлильний 2А125  

N= 2,8 кВт; n дв. = 1420об/хв.; Шпиндель: Морзе №3, Хід шпинд.=120мм 

n, об/хв. = 96,5; 136; 296; 380; 540; 676; 950; 1350. 

S, мм/об = 0,1; 0,13; 0,17; 0,22; 0,28; 0,36; 0,48; 0,62; 0,81. 

Вертикально-свердлильный 2А135  

N=5,5 кВт; Шпиндель Морзе №4, Хід шпинд. =224 мм; 

n, об/хв. = 68; 100; 140; 195; 275; 400; 530; 750; 1100. 

S, мм/об = 0,115; 0,15; 0,2; 0,25; 0,32; 0,43; 0,57; 0,725; 0,96; 1,0; 1,22; 1,6. 

Круглошліфувальный 3А151(центровий) 

Хід столу= 8…650 мм; ВЦ=100 мм; Nгол.двиг.=7 кВт; Nпер.бабки=0,7 кВт 

Шліф. круг: d зовн.=450…600 мм, Вкр.мах=63 мм, dвн.=305 мм; РМЦ=750 мм 

n кр=980 об/хв.; n пер.бабки, об/хв.= 63…600 (безступінчасто) 

Sстолу, мм/хв.=100...6000 (безступінчасто) 

S шл.бабки, мм/хід столу= 0,0025…0,02 (безступінчасто) 

Кут повороту столу   3 градуси 

Універсальний круглошліфувальний 3У12В 

Найб. dшліф.зовн.= 60мм; d шліф.внутр.= 20…50 мм; Nшліф.=5,5 кВт  

Найб. довж. шліф. зовні. =450 мм, внутр.= 40мм; ВЦ=125 мм; РМЦ=500мм 

Кут повороту столу    8,5 градусів 

Розміри круга dB: 40040 мм 

n шліф.круга зовн.= 3290 (2000, 1670) об/хв.; 

nшліф.круга.внутр.=16000 об/хв.; nдет.=55…900 об/хв. (безступінчасто)  

Sстолу=30…5000 мм/хв. Sшліф.бабки= 0,025…15 мм/хв. 
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Безосьовий круглошліфувальний 3А184  

dизд.=3…75 мм; Nшл.круга=14 кВт; Nвед.круга=1 кВт 

Довжина шліф.=180 мм; Найб. кут повороту вед. круга=6 градусів 

Розміри: шліф. круга - dB=500150 мм, вед. круга - dB=350150 мм 

nшліф.круга=1337 (1310) об/хв.; nвед.круга=10…130 об/хв. (безступінчасто) 

Внутришліфувальний 3К227В  

dшліф.=5…150 мм; Nшліф.круга=4 кВт; Довжина шліф.=400мм;  

Найб. кут повороту бабки дет.= 45 градусів 

Найб. розміри шліф. круга – db=8050мм 

nшліф.шпинд.=9000 (12000, 18000, 22000) об/хв.;  

nдет.=60…120 об/хв. (безступінчасто); 

Sстолу=1…7 мм/хв. (безступінчасто). 

Універсально-заточний 3А64Д  

Найб.розміри дет.: d=250 мм, l=630 мм; ВЦ=125 мм; РМЦ=630 мм 

Nшліф.круга = 0,75 кВт; Nдет.=0,27 кВт; 

dшліф.круга мах = 175 мм 

nшліф.круга, об/хв.= 2240; 3150; 4500; 6300. Sстолу – ручна 

Плоскошліфувальний 3Б722  

Розміри: столу 3201000 мм, ел. магн. плити 320900 мм; шпінд.=10 кВт 

Розміри шліф. круга 325 (450)  63203 мм; 

nшпінд.= 1470 об/хв.; 

Sстолу=2…40 мм/хв. (безступінчаста); Sверт.= 0,005…0.1 мм;  

Sпоп.=0,5…30 мм/хід 

Sстолу (безступінчаста)  
 

Вертикально-фрезерний 6Н11 

Універсально-фрезерний 6Н81  

Розміри столу 2501000 мм; Nгол.рух.=4,5 (5,8) кВт; Nдв.подач=1,7 кВт 

n, мм/хв.= 65; 80; 100; 125; 160; 210; 255; 300; 380; 490; 590; 725; 945;  

                 1225; 1500; 1800  

Sпрод, мм/хв.= 32; 40; 50; 65; 85; 105; 125; 165; 205; 300; 350; 510; 620;  

                       755; 980  

Sпоп, мм/хв.= 25; 30; 40; 50; 65; 80; 100; 130; 160; 230; 320; 400; 480;  

                      585; 765  

Sверт, мм/хв.= 12; 15; 20; 25; 33; 40; 50; 65; 80; 95; 115; 160; 200; 240;  

                       290; 380 
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Вертикально-фрезерний 6А12П  

Розміри столу 3201250 мм; Nдв.гол.руху.=5,5 кВт; Nдв.подач=1,1 кВт   

n, об/хв.= 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 

        800; 1000; 1250; 1600; 2000 

Sпрод=Sпоп, мм/хв.= 20; 25; 32,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250;  

                       315; 400; 500; 630; 800; 1000 

Sверт, мм/хв.=8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 60; 80; 100; 125; 160;  

             200; 315; 400 
 

Універсально-фрезерний 6Н82, 6М82  

Розміри столу 3201250 мм;  

Nгол.руху= 7,0 кВт (6М82 5,5 кВт); Nдв.подач=1,7 кВт 

n, об/хв.= 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 

       800; 1000; 1250; 1600 

Sпрод, мм/хв.= Sпоп, мм/хв.= 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 

               315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250 

Sверт, мм/хв.= 8,0; 10,5; 13,3; 16,6; 21,0; 26,6; 33,3; 41,6; 53,3; 66,6; 83,3;  

                       105; 133,5; 166,6; 210; 266,6; 333,3; 400  

 

Поперечно-стругальный 7Б35  

Розміри столу 360599 мм; Хід повзуна 0…500 мм; N=4,55 кВт 

bh різця=1625мм 

nповзуна, подв.хід/хв.=12; 18; 25; 35; 50; 72; 100; 140 

Sстолу, мм/подв.хід=0,3; 0,6; 0,9; 1,2; 1,5; 1,8; 2,1; 2,4; 3; 3,3; 3,6; 3,9; 4,2  

                                 4,5; 4,8 

Sверт., мм/подв.хід=0,167; 0,334; 0,5; 0,668; 0,834; 1,0 

 

Довбальний 743 

dстолу = 610 мм; Хід довбяка 20…300 мм; hдет.мах = 770 мм; N = 5,2 кВт; 

Переміщення столу прод.×поп. = 600×600 мм. 

nдовб.=подв.хід/хв. = 20; 32; 50; 80. Sпрод. = Sпоп. = 0,05…2,0 мм/подв.хід 

(40 ступенів); Sкруг., град./подв.хід = 1/60…2/3. 
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Додаток В 

(довідковий) 
Умовні позначення елементів пристосувань і оснастки 
В1 Позначення опор, зажимів і установчих пристроїв 
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В2 Умовні позначення розміщення деталі в пристосуванні 
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Додаток Г 

(довідковий) 
Основні види металорізальних робіт і інструменту для їх виконання 
Г1 Основні види різців для виконання токарно-гвинторізних робіт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Г2 Основні види робіт та інструмент для свердлильних операцій 
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Г3 Основні види робіт та інструмент  

для фрезерних операцій 
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Г4 Основні види робіт та інструмент  

для шліфувальних операцій 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


