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ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ВИТРАТ ЕНЕРГІЇ ПРИ

МЕТАЛООБРОБЦІ З ЗАСТОСУВАННЯМ СИСТЕМ

СТАБІЛІЗАЦІЇ ПОТУЖНОСТІ
В.А. Водичев. Сравнительная оценка затрат

энергии при металлообработке с применением
систем стабилизации мощности. Проведен рас-
чет и сравнительная оценка количества энергии,
затрачиваемой на обработку на фрезерных станках
при использовании систем стабилизации мощно-
сти с управлением одним и двумя рабочими дви-
жениями. Определен способ управления рабочими
движениями станка, обеспечивающий меньшее
энергопотребление при повышении производи-
тельности станков.

V.A. Vodichev. Comparative estimation of en-
ergy expenditure during metal cutting with power
stabilization systems. The calculation and compara-
tive estimation of amount of energy, spent during ma-
chining on milling machine-tools using power stabili-
zation systems with one and two working movements
control are carried out. The method of machine-tool
working movements control for decreasing energy
expenditure and increasing machine-tool productivity
is determined.

В умовах нестачі енергетичних ресурсів одним з головних завдань технічної політики стає
розробка заходів енергозбереження. Ефективним шляхом скорочення витрат енергії при здійс-
ненні різних технологічних процесів є застосування енергозберігаючих електромеханічних сис-
тем автоматизації [1]. У металообробних верстатах застосовуються системи стабілізації потуж-
ності різання, які забезпечують скорочення тривалості чорнової та напівчистової обробки дета-
лей у порівнянні з обробкою на постійних режимах [2]. У таких системах при зміні величини
припуску, що знімається, може забезпечуватися автоматична зміна як швидкості одного робо-
чого руху подачі, так і швидкостей двох робочих рухів: головного і подачі [2, 3]. Досліджені
залежності відносного скорочення машинного часу при застосуванні систем стабілізації потуж-
ності обробки від конфігурації припуску, що знімається [2]. Показано, що застосування систем
з взаємозв’язаним керуванням швидкостями двох робочих рухів забезпечує обробку при найлі-
пших значеннях всіх показників її ефективності [3]. Проте питання дослідження витрат енергії
при обробці з застосуванням систем стабілізації потужності при керуванні одним і двома робо-
чими рухами розглянуті недостатньо.

З огляду на сказане пропонується виконати порівняльну оцінку витрат енергії на здійснен-
ня процесу металообробки з постійними швидкостями робочих рухів і з застосуванням систем
стабілізації потужності різання при керуванні тільки рухом подачі і одночасному керуванні го-
ловним рухом і рухом подачі. На основі цієї оцінки визначити шляхи технічної реалізації енер-
гозберігаючих електромеханічних систем автоматизації металообробки.

Під час чорнової і напівчистової обробки на фрезерних верстатах при стабілізації потуж-
ності різання відносне скорочення машинного часу у порівнянні з обробкою при постійних
швидкостях робочих рухів верстата залежить від характеру зміни припуску [2]. Тому оцінку
енергетичної ефективності фрезерування при різних способах керування швидкостями робочих
рухів доцільно виконати для заготовки з заздалегідь заданим характером зміни припуску.

У всіх випадках обробки її тривалість буде мінімально можливою при максимально мож-
ливій швидкості подачі з урахуванням наявних технічних і технологічних обмежень. При обро-
бці на верстатах з невеликою потужністю двигуна головного руху основним технічним обме-
женням є номінальна потужність цього двигуна. Основним з технологічних обмежень є припу-
стима величина подачі на зуб фрези Sz, яка визначається за умовами міцності кінематичних ла-
нцюгів привода головного руху, міцності інструмента при передбачуваних значеннях глибини і
ширини обробки, забезпечення необхідної точності обробки на верстаті з відомою жорсткістю
технологічної системи [4]. Значення частоти обертання шпинделя і швидкості подачі як при
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обробці з постійними швидкостями робочих рухів, так і при застосуванні систем стабілізації
потужності з керуванням одним чи двома робочими рухами можуть бути визначені за форму-
лами
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де S — швидкість подачі, мм/хв;
Sz — подача на зуб фрези, мм/зуб;
tр, В — глибина і ширина обробки, мм;
D — діаметр фрези, мм;
n — частота обертання фрези, об/хв;
z — кількість зубів фрези;
Cp, q, x, y, u, w — коефіцієнти і показники степеня, які залежать від оброблюваного матері-

алу і інструмента;
Kp — коефіцієнт, що враховує умови обробки;
Pз=Рнη — потужність обробки при номінальній потужності на валі двигуна головного ру-

ху, кВт;
Рн — номінальна потужність двигуна головного руху, кВт;
η — ККД коробки швидкостей механізму головного руху верстата.
Вираз (1) отримано з емпіричних формул для визначення головної складової сили різання і

потужності різання з урахуванням зв’язку між швидкістю різання і частотою обертання шпин-
деля [4].

При обробці заготовки з постійними швидкостями робочих рухів верстата при постійній
ширині фрезерування і глибині, що збільшується щаблями на кожній з трьох рівних за довжи-
ною ділянок, для забезпечення найменшої можливої тривалості обробки з врахуванням згада-
них обмежень має бути обране найбільше значення подачі Sz = Szm. Частота обертання шпинде-
ля nп розраховується за формулою (1) для найбільшого у процесі обробки значення глибини
фрезерування tp = tp3, яке буде мати місце на третій ділянці поверхні заготовки. Значення швид-
кості подачі Sп для цих умов розраховується за формулою (2), а тривалість обробки становити-
ме
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де L — довжина оброблюваної заготовки, мм.
Потужність обробки буде змінюватись при зміні глибини обробки [4] як
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де і — номер ділянки поверхні заготовки, що обробляється.
При цьому на здійснення процесу різання буде витрачено кількість енергії
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При обробці цієї ж заготовки з застосуванням системи стабілізації потужності з керуван-
ням швидкістю подачі частота обертання шпинделя ns розраховується за формулою (1) для
найменшого в процесі обробки значення глибини фрезерування tp = tp1, яке в випадку, що розг-
лядається, відповідає першій ділянці поверхні заготовки. При зміні глибини обробки буде змі-
нюватись швидкість подачі
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а також і значення подачі Szi=Si/(ns z).
Тривалість обробки в цьому випадку становитиме
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На здійснення процесу різання буде витрачено кількість енергії
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При застосуванні системи стабілізації потужності із взаємозв’язаним керуванням частотою
обертання фрези і швидкістю подачі з підтримкою заданого значення подачі Sz = Szm при зміні
глибини обробки частота обертання шпинделя змінюється відповідно до формули (1), а швид-
кість подачі — до формули (2). Тривалість обробки визначається за формулою (7) з врахуван-
ням інших значень Si, а кількість енергії — за формулою (8).

Розрахунок за формулами (1), (2), (4), (6) виконано для випадку обробки на вертикально-
фрезерному верстаті торцевою фрезою діаметром 100 мм з твердосплавними пластинами заго-
товки з сірого чавуну довжиною L=300 мм при глибинах обробки на ділянках tp1=2 мм, tp2=3
мм, tp3=4 мм. Результати розрахунків без врахування інерційності електроприводів робочих ру-
хів і процесу обробки подано у вигляді графіків залежностей швидкості подачі S, частоти обер-
тання фрези n і потужності обробки P від шляху l, що пройдено інструментом відносно загото-
вки, при обробці з постійними швидкостями робочих рухів (див. рисунок, а), стабілізації поту-
жності різання з керуванням тільки швидкістю подачі (див. рисунок, б), стабілізації потужності
різання з керуванням швидкістю подачі і частотою обертання фрези з підтримкою незмінного
значення подачі у 0,2 мм/зуб (див. рисунок, в).
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Графіки зміни швидкостей робочих рухів верстата і потужності обробки

Розрахунки за формулами (3), (5), (7), (8) дозволили виконати порівняльну оцінку тривало-
сті обробки і витрат енергії для вказаних випадків обробки. При стабілізації потужності фрезе-
рування з керуванням тільки швидкістю подачі відносне скорочення тривалості обробки у порі-

внянні з обробкою при постійних швидкостях робочих рухів 1 2

1
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системи стабілізації потужності фрезерування з керуванням швидкістю подачі і частотою обер-
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тання фрези з підтримкою заданого значення подачі при таких самих витратах енергії, як і при
обробці з постійними швидкостями робочих рухів, забезпечує відносне скорочення тривалості
обробки на 23,2 %. Схожі результати отримані і при аналогічних розрахунках для випадку об-
робки стальної заготовки кінцевою фрезою з швидкоріжучої сталі.

Отже, проведені розрахунки свідчать, що стабілізація потужності обробки за рахунок ке-
рування швидкістю подачі при постійному значенні частоти обертання шпинделя поряд з пози-
тивним ефектом скорочення тривалості обробки заготовки призводить до збільшення витрат
енергії на цю обробку. Більш ефективним з точки зору підвищення продуктивності верстатів і
використання енергії є застосування систем стабілізації потужності обробки із взаємозв’язаним
керуванням частотою обертання шпинделя і швидкістю подачі при одночасній стабілізації по-
дачі. Технічна реалізація таких систем аналогічна тій, що застосовується у системах стабілізації
з керуванням швидкістю одного робочого руху [5]. Відміна полягає у тому, що верстат крім
регульованого електропривода подачі має бути оснащений також регульованим електроприво-
дом головного руху, який може бути виконано за системою „перетворювач частоти — асинх-
ронний двигун”. Сигнал керування, що формується регулятором потужності, має надходити на
вхід перетворювача електропривода головного руху безпосередньо, а на вхід перетворювача
привода подачі — через блок узгодження, який реалізує залежність (2) з врахуванням зв’язку
між значеннями сигналів задання швидкостей електроприводів і відповідними швидкостями
робочих рухів верстата.
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