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ШЛІЦЕВИХ КАНАВОК ДЕТАЛЕЙ МАШИН 
В.О. Дзюра, В.В. Крук. Исследование влияния

смазочно-охлаждающих жидкостей на процесс дор-
нования полукруглых шлицевых канавок деталей
машин. Предложены методы подачи СОЖ в зону об-
работки и конструктивное выполнение инструментов
для дорнирования полукруглых шлицевых канавок 
деталей машин. 

 V.O. Dzyura, V.V. Kruk. Investigation of 
lubricating-coolant influence upon the process of 
mandrelling semi-circular slot grooves in machine 
parts. The methods of feeding lubricant-coolants to the 
machining area are proposed, as well as the structural 
design of instruments for mandrelling semi-circular slot 
grooves in machine parts.  

 
Подальший розвиток машинобудування супроводжується розширенням сфери застосуван-

ня елементів конструкцій та деталей машин, які ще недавно виконували своє функціональне 
призначення лише у машинах вузької спеціалізації. Такими елементами є напівкруглі шліцеві 
канавки (НШК). Спектр їх застосування і технічні вимоги до них розширилися настільки, що 
обробка НШК потребує проектування спеціальних інструментів, які б забезпечували необхідні 
показники якості і точності при виконанні технологічного процесу (рис. 1) і застосування мас-
тильно-охолодних рідин (МОР) з специфічними властивостями. 

 

 
Рис. 1. Дорн для обробки напівкруглих шліцевих канавок деталей машин. 

Подача МОР рідин в зону різання розглянута у працях вчених [1, 2], однак багато питань 
залишається невирішеними. 

Дослідження впливу МОР на процес дорнування НШК деталей машин важливе, оскільки 
вони мають значний вплив на зміну зусилля дорнування під час обробки. 

Для отримання у кінцевому результаті регресійної моделі параметра оптимізації, тобто за-
лежності зусилля дорнування  від різних конструктивних і технологічних параметрів, вклю-
чаючи коефіцієнт тертя , встановлено, що він має значний вплив на зміну зусилля дорнування 
в процесі обробки напівкруглих шліцевих канавок деталей машин. 
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Тому дослідження впливу різних типів МОР для забезпечення процесу дорнування напів-
круглих шліцевих канавок деталей машин є важливим при дослідженні цього процесу в цілому.  

МОР при дорнуванні використовуються для зменшення роботи тертя, зменшення сил дор-
нування, запобігання утворенню наросту на деформуючих елементах, а також для охолодження 
інструменту і для покращення якості обробленої поверхні. Найефективнішою МОР є сульфоф-
ризол, хоча з точки зору зменшення сил дорнування і зменшення нагріву, він поступається та-
ким мастилам, як 5 %-й розчин емульсолу і 3 %-й розчин мила у воді. 
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Дослідження показали, що обробці пластичним деформуванням конструкційних сталей 
крім сульфофрезолу ефективним є застосування змащувальних рідин типу МР-1 і МР-2, склад 
яких регламентується ТУ38-101-247-73 та ТУ 2-01-205-75 [3]. 

При дорнуванні деталей з малопластичних сталей можна рекомендувати 5 %-й розчин 
емульсолу, однак для отримання низької шорсткості поверхні, особливо у тонкостінних деталях 
при невеликій величині пластичного деформування (0,1...0,3 мм), необхідно як МОР застосову-
вати сульфофризол. Крім цього він менше за інші МОР сприяє виникненню наросту на дефор-
муючих елементах, особливо при обробці сталей зі значною пластичністю (сталь 10, сталь 20). 
При прояві слідів схоплювання на деформувальних елементах в сульфофрезол необхідно дода-
вати олеїнову кислоту — до 1 %. 

При виникненні значних навантажень в зоні контакту виробу і деформувального елемента, 
що призводить до інтенсивного схоплювання (протягування товстостінних деталей і деталей із 
важкооброблюваних матеріалів), в процесі обробки необхідно поєднувати попередній відпал 
деталей з використанням МОР з високими екрануючими властивостями.  

Так, при обробці дорнуванням нержавіючих сталей застосування сульфофрезолу немож-
ливе через схоплювання оброблюваного металу з матеріалом деформувальних елементів. Для 
забезпечення технологічного процесу в даному випадку використовуються мастильно-охолодні 
рідини, що мають високі екрануючі власті, які полягають в тому, що шар мастила надійно роз-
діляє контактні поверхні. Деформація зсуву в результаті сил тертя в даному випадку відбува-
ється в шарах мастила, не залучаючи металу, внаслідок чого на оброблюваній поверхні тексту-
ра не утворюється і поверхневе зміцнення мінімальне. Такою є МОР, що складається з епокси-
дного лаку (зв’язки) і графіту (наповнювача). Застосування цієї змащувальної рідини дозволяє 
запобігти утворенню текстури навіть у дуже пластичних сталей, наприклад сталь 20. 

Також слід відзначити, що при значній величині пластичної деформації (0,9...1,1мм) і ма-
теріалі сталь 35, застосування як МОР 5 %-го розчину емульсору забезпечувало отримання 9-го 
класу частоти оброблюваної поверхні . 

На кінцеві результати процесу дорнування значний вплив має якість МОР. Вона повинна 
бути без сторонніх домішок, без стружки, піску і т.д. 

Особливо важливо дотримуватись цих вимог при обробці деталей з великими натягами. 
Перспективним є подача МОР в тіло інструменту (рис. 2). Подачу МОР можна здійснюва-

ти різними способами в залежності від того, які параметри процесу нам необхідно забезпечити.  
Для того, щоб під час процесу дорнування кульки оберталися, подачу мастила слід здійс-

нювати в зону їх контакту з робочим конусом оправки інструменту для забезпечення проковзу-
вання кульки в даній зоні (див. рисунок 2, а). Мастило слід подавати з пониженим тиском для 
забезпечення можливості його самовільного стікання по сепаратору при обробці. При цьому 
можна збільшувати припуски на обробку, що збільшить площу контакту кульки з оброблюва-
ним матеріалом, а відповідно і силу тертя між ними, що, в свою чергу, забезпечить роботу ін-
струменту за допомогою тертя кочення. Збільшення припуску компенсуються зменшенням зу-
силля, необхідного для деформування. Також в цьому випадку сепаратор інструменту необхід-
но виготовляти тоншим, але з матеріалу з покращеними фізико-механічними властивостями, 
оскільки осьову складову зусилля дорнування сприйматиме сферична поверхня лунки сепара-
тора. При подачі мастила по схемі, слід застосовувати мастило з високими екрануючими влас-
тивостями (див. рисунок 2, а). Основне призначення МОР при даному способі його подачі — 
зменшення коефіцієнта тертя між поверхнею кульки та елементами інструменту. 

Можливим також є варіант подачі МОР в зону контакту кульок з оброблюваним матеріа-
лом, в цьому випадку призначення мастила — зменшення коефіцієнта тертя між робочими еле-
ментами та оброблюваною поверхнею (див. рисунок 2, б). 

Важливою вимогою при дорнуванні є подача МОР на інструмент (деформувальні елемен-
ти), а не на деталь, безпосередньо перед контактом його з поверхнею оброблюваної канавки.  

При подачі МОР на кульки забезпечується постійний контакт її з деформувальними еле-
ментами, що важливо для зменшення сили дорнування, особливо при обробці довгих канавок 
та при дорнуванні великими нятягами.  
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Рис. 2. Схеми подачі мастильно-охолодних рідин в зону обробки для забезпечення тертя кочення (а) та 
ковзання (б): 1 — оправка інструменту; 2 — осьовий мастильний канал;  

3 — радіальні мастильні канали; 4 — сепаратор; 5 — сферичні лунки; 6 — кульки 

Подача МОР в зону деформування забезпечується тим, що лунки 5 під кульки 6 в сепара-
торі 4 виконані діаметром, більшим діаметра кульок 6, для забезпечення провертання кульок і 
змащування деформувальних елементів інструменту. При обробці канавки сила Р, яка виникає 
при деформуванні шару матеріалу, притискає кульку 6 до задньої стінки сферичної лунки 5 се-
паратора 4 і мастило, залишаючись на кульці, потрапляє в зону деформування (див. рисунок 
2, б). 

З точки зору збільшення ресурсу роботи інструменту перший спосіб подачі МОР є більш 
прогресивним, оскільки радіальні мастильні канали не розташовані в площині розміщення ро-
бочих елементів інструменту. Це дає можливість змінювати положення кульок при утворенні 
лунок в результаті пластичного зминання поверхні оправки в місці контакту її з кульками.  
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Побудуємо графік залежності зусилля дорнування від коефіцієнта тертя для різних матері-
алів оброблюваних деталей (рис. 3). 
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Рис. 3. Графік залежності зусилля дорнування на штоці від коефіцієнта тертя для: 

1 — 18ХГТ; 2 — сталі 40Х; 3 — сталі 40 

Діаметр кульки R=6,35 мм; припуск на одну кульку Δ=0,025 мм; глибина канавки h=5 мм; 
кількість кульок, які одночасно працюють, m=6. 

З даного графіка видно, що коефіцієнт тертя має значний вплив на зусилля деформування. 
З чого можна зробити висновок, що правильний вибір МОР має велике значення для забезпе-
чення необхідної точності і якості при обробці і збільшує ресурс роботи інструменту. 

Таким чином, приведено конструкцію інструменту для оброблення напівкруглих шліцевих 
канавок деталей машин пластичним деформуванням; приведено методи подачі змащувальної 
рідини в зону обробки з забезпечення оптимальних параметрів процесу дорнування; дано реко-
мендації щодо вибору мастильно-охолодних рідин в процесі обробки і відновлення напівкруг-
лих шліцевих канавок деталей машин пластичним деформуванням. 
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