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ВИМОГИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ОБРОБЛЮЮТЬСЯ НА 

ВЕРСТАТАХ З ЧПК 

 

Мозговий Я.Ю. 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 

Лякішев Андрій, ЗОШ №8 

 

Оцінка технологічності деталі виробляється за якісними і кількісними показниками 

(ГОСТ 14.201—83). Вимоги до технологічності деталей, що виготовляються на станках з 

ЧПУ, істотно відрізняються від вимог, що пред'являються при обробці на верстатах з ручним 

управлінням. Це пов'язано з виконанням завдань програмування, вирішення яких вимагає 

спрощення геометричних образів і типізації геометричних елементів заготівки, що 

повторюються. Для задоволення вимог обробки на верстатах з ЧПК в загальному випадку 

слід вважати технологічними такі заготовки, форми і розміри яких відповідають умовам 

виконання обробки в безперервному автоматичному циклі. 

При визначенні номенклатури деталей, що рекомендуються для обробки на верстатах з 

ЧПУ, необхідно враховувати цілий комплекс критеріїв технологічності, що умовно 

розділяються на дві групи. Перша група визначає загальні вимоги до деталі. У другу входять 

критерії технологічності оброблюваної поверхні. До загальних вимог відносяться:  

1) обґрунтований вибір матеріалу деталі і вимог до якості її поверхневого шару; 

2) забезпечення достатньої жорсткості конструкції; 

3) скорочення до мінімуму числа установів заготівки при її обробці; 

4) наявність елементів заготівки, що забезпечують її надійне закріплення в 

пристосуванні; 

5) можливість обробки максимального числа поверхонь з одного установа заготовки 

при консольному закріпленні інструменту; 

6) відсутність або зведення до мінімуму числа глухих отворів і отворів, розташованих 

під прямим кутом до основних координатних осей деталі; 

7) максимально можлива уніфікація форми і розмірів оброблюваних елементів для 

забезпечення мінімального числа оброблювальних інструментів і використання типових 

підпрограм; 

8) завдання координат оброблюваних елементів з врахуванням можливостей пристрою 

ЧПУ; 

9) форма деталі, зручна для автоматичного контролю розмірів і забезпечення легкого 

видалення стружки; 

10) припуск на механічну обробку мінімальний, але достатній для отримання заданих 

параметрів точності і шорсткості; 

11) коливання твердості поверхневого шару заготівки в невеликих межах для 

скорочення часу підбору інструментів по стійкості і зниження його витрат на їх заміну; 

12) наявність технологічних баз, використовуваних при обробці і захваті заготівки 

промисловим роботом. 
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