
Труды Одесского политехнического университета, 2008, вып. 1(29)   

  

78 

УДК 621.7-417.2  А.Є. Дячун, магістр, Терноп. держ. техн. ун-т  
ім. І. Пулюя 

АНАЛІЗ МЕТОДІВ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ГВИНТОВИХ 

ГОФРОВАНИХ ЗАГОТОВОК 
А.Е. Дячун. Анализ методов механической

обработки винтовых гофрированных
заготовок. Проведен анализ традиционных
методов проточки винтовых гофрированных
заготовок, на основе которого предложены новые 
способы механической обработки. 

 A.Е. Diachun. The analysis of screw 
corrugated blanks machining methods. The analysis 
of traditional methods of turning spiral corrugated
blanks is conducted, on the basis of which new 
methods of machining are proposed. 

 
Гвинтові гофровані заготовки мають широке використання в агропромисловому комплексі 

та інших галузях народного господарства, зокрема їх використовують в теплообмінниках, в 
пристроях для змішування сипких речовин, в генераторах, нагрівачах тощо. Одним із основних 
способів виготовлення гвинтових гофрованих заготовок є прокатування тонколистової стрічки 
між формувальними зубчастими колесами з наступним навиванням на оправку. Проте такі 
процеси не завжди приводять до необхідної точності зовнішніх і внутрішніх діаметрів 
гвинтових гофрованих заготовок, крім того на стрічках можуть утворюватись задирки чи інші 
дефекти в процесі їх розрізування дисковими ножицями. Також механічна обробка гвинтових 
гофрованих заготовок необхідна при їх відновленні. 

В наукових працях розглянуто проточування гвинтових гофрованих заготовок на токарно-
гвинторізних верстатах способами, що застосовуються при обробці суцільних циліндричних 
поверхонь [1...3]. Ці способи не завжди відповідають поставленим вимогам точності і якості 
поверхонь. Під час процесу проточування  прохідний різець знаходитиметься у стані постійних 
ударів, що лімітовані частотою гофрування (до 20...40 ударів за оберт). При цьому частота 
ударів є змінною і залежить від місця проточування. Наявність значних зовнішніх періодичних 
динамічних навантажень може призвести до явища резонансу в певних ланках верстату. 

Тому важливо проаналізувати існуючі процеси механічної обробки гвинтових гофрованих 
заготовок та розробити методи механічної обробки, що характеризується високими 
показниками точності і шорсткості циліндричних поверхонь гвинтових гофрованих заготовок. 

Процес проточування гвинтових гофрованих заготовок прохідними різцями в загальному 
можна розглядати як перетин лінії гвинтової гофрованої заготовки на зовнішньому чи 
внутрішньому діаметрах із лінією траєкторії обробки різцем, що описуються такими 
параметричними залежностями. Для лінії гвинтової гофрованої заготовки 
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де  r  — радіус обробки гвинтової гофрованої заготовки, 
 ω — частота обертання радіус-вектора гвинтової гофрованої заготовки, 
 t — змінний параметр, 
 ϕ0 — початковий кут формування гвинтової гофрованої заготовки, 
 А — амплітуда гофр, 
 k — кількість гофр на одному витку гвинтової гофрованої заготовки, 
 Т — крок гвинтової гофрованої заготовки. 

Для лінії траєкторії обробки різцем 
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де  ω1 — частота обертання гвинтової гофрованої заготовки, 
 ϕ01 — початковий кут процесу проточування, 
  — подача різця. s

На основі (1) і (2) змодельовано процес розточування гвинтової гофрованої заготовки 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Візуальна модель процесу розточування гвинтової гофрованої заготовки:  
1 — гвинтова гофрована заготовка, 2 — траєкторія обробки прохідним різцем 

Аналіз чинників, які впливають на процес проточування прохідними різцями, показує, що 
внаслідок малої товщини і жорсткості стрічки гвинтової гофрованої заготовки проточування 
необхідно проводити на максимально можливій швидкості з малою подачею та глибиною 
різання. Глибина різання визначається в основному припуском на оброблення (хоча можливе 
проточування і за декілька проходів). Небажаним є збільшення глибини різання понад 
величину товщини полотна гвинтової гофрованої заготовки, що може призвести до задирок, 
згинання та випучування. 

На основі приведеного аналізу запропоновано декілька способів подолання описаних 
перешкод при кінцевій механічній обробці гвинтових гофрованих заготовок. Перший спосіб 
полягає у проточуванні гвинтової гофрованої заготовки на верстаті з ЧПК. При цьому процесі 
величина подачі фасонного різця дорівнює кроку гвинтової гофрованої заготовки, а ширина 
різальної кромки різця повинна бути більшою висоти гофр гвинтової гофрованої заготовки. 
Даним способом усуваються удари і сила різання, що направлена паралельно осі обертання, які 
і є основними чинниками гнуття стрічки, хоча при цьому необхідно постійно забезпечувати 
суміщення початку витка гвинтової гофрованої заготовки із різальною кромкою різця на 
початку вмикання обертів шпинделя верстата. Крім того при дрібносерійному чи одиничному 
виробництві на дрібних підприємствах чи ремонтних цехах не завжди є можливість придбати 
верстати з ЧПК. 
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Другий метод проточування гвинтової гофрованої заготовки і пристрій для його реалізації 
представлено схематично (рис. 2). Суть методу полягає в тому, що для проточки 
використовуються фасонні різці 7, ширина різальної кромки яких більша величини кроку 
гвинтової гофрованої заготовки 1, при цьому здійснюється лише поперечна подача s 
перпендикулярно до осі обертання гвинтової гофрованої заготовки на необхідну величину 
припуску. Тим самим усуваються основні удари, залишається лише удар при врізанні різця.  

 

Р 

1 2 3 4 

 
5 
 
6 
 
7 

 
10  

11
 

12

 
9 

 
8 S

S1

 

Рис. 2. Схематичне представлення методу проточки гвинтової гофрованої заготовки  
та пристрою для його реалізації 

Пристрій складається із ступінчастої циліндричної оправки 2 із центральним наскрізним 
отвором, на якій жорстко встановлено гвинтовий затискний елемент 3 у вигляді пружини із 
гумовою насадкою 4 (див. рисунок 2). При цьому величина проміжків між витками гвинтового 
затискного елемента 3 більша на 1 мм висоти гофр гофрованої гвинтової заготовки. У 
центральному отворі оправки 2 встановлено тягу 5, що приєднується до пнемо- (гідро-) привода 
верстата, на якій встановлюють швидкозмінну ступінчасту шайбу 6. Пристрій встановлюють в 
кулачках 8 патрона токарного верстата. Перед початком обробки гвинтову гофровану заготовку 
1 загвинчують на оправку 2 між витками гвинтового затискного елемента 3. Після цього 
встановлюють швидкозмінну шайбу 6, один із ступенів якої заходить у внутрішній отвір 
гвинтового затискного елемента 3, та здійснюють затиск тягою 5 через пнемо-привод. При 
цьому виліт витків гвинтової гофрованої заготовки відносно гвинтового затискного елемента на 
1...2 мм більший від припуску обробки. Вказана умова значно підвищує жорсткість гвинтової 
гофрованої заготовки, що зменшує ймовірність її згину. Для підвищення точності та зменшення 
часу обробки рекомендовано використовувати декілька різців. При цьому ширина різальної 
кромки різця залежить від кількості одночасно оброблюваних витків. Остання величина 
визначається технічними характеристиками верстата, зокрема його потужністю. Подачу різців 
виконують за допомогою шаблона 10 через ролики 11. Пружини 12 служать як замикаючі 
ланки механізму.  

Для розрахунку граничної кількості одночасно оброблюваних витків потрібно визначити 
вертикальну складову сили різання ZP , що визначається за формулою 
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де  s — поперечна подача різця, мм/об; 
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ZPC — постійний коефіцієнт різання; 

 V — швидкість різання, м/хв.; 
 H — ширина різання, мм; 
 xP, yP, n — показники степенів, що визначаються залежно від умов різання, характеристики 
різального та оброблюваного матеріалу, геометрії різального інструмента та інших параметрів. 

Ширина різання H залежить від геометричних особливостей гвинтової гофрованої 
заготовки і має значний вплив на величину сили різання PZ. Її визначаємо за формулою 
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де  h — товщина матеріалу гвинтової гофрованої заготовки, мм; 
 α — кут при вершині гофрів, град. 

Величина поперечної подачі різця s  залежить від величини подачі  шаблона та його 
геометричних характеристик. Зокрема, рекомендовано при врізанні різця виконувати 
мінімальну поперечну подачу з поступовим наростанням її величини. При куті α, що становить 
менше 10°, виникають значні сили різання 

1s

ZP , і процес токарної обробки втрачає стабільність. 
В цьому випадку використовується третій метод механічної обробки гвинтових гофрованих 
заготовок — силове шліфування витків на круглошліфувальних верстатах. Цей метод 
забезпечує низьку глибину і значну швидкість різання. Ширина круга може досягати повної 
довжини гвинтової гофрованої заготовки, тобто одночасній обробці піддаються усі витки. 
Якість і точність оброблюваних поверхонь найвищі у порівнянні із вказаними методами. Слід 
приділяти особливу увагу матеріалу шліфувального круга, що в основному залежить від 
матеріалу гвинтової гофрованої заготовки. Недоліком даного методу є ймовірність зміни 
хімічної структури матеріалу гвинтової гофрованої заготовки. Тангенціальну силу шліфування 

1ZP визначаємо за формулою 
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де   — поперечна подача круга, мм/с; 3s
  — кількість одночасно оброблюваних витків; m
  — швидкість круга, м/с; kv
 , a — показники степенів, що враховують властивості матеріалів шліфувального круга 
та оброблюваної гвинтової гофрованої заготовки; 

w

 d — коефіцієнт, що враховує напрямок обертання гвинтової гофрованої заготовки. 
Отже, проведено аналіз методів механічної обробки гвинтових гофрованих заготовок. 

Запропоновані способи, що зменшують кількість ударів та підвищують якість обробки.  
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