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Лабораторна робота №19
"Технічне нормування шліфувальної операції"
1. Учбова мета.
навики вибору обладнання,

1.1 Придбати практичні
пристрою і
інструменту.
1.2 Придбати практичні навики вибору і розрахунку режимів, технічної
норми часу шліфувальної операції.
2. Обладнання робочого міста.
2.1 Завдання.
2.2 Інструкція до лабораторної роботи.
2.3 Довідкова і технічна література.
2.4 Мікрокалькулятор.
3. Зміст роботи.
3.1 Ознайомлення з вихідними даними задачі і методикою рішення.
3.2 Підібрати обладнання, пристрій і інструмент.
3.3 Вибрати і розрахувати режими різання та основний час по кожному
переходу.
3.4 Визначити штучно-калькуляційний час на операцію.
3.5 Оформлення звіту.
3.6 Захист звіту.
4. Методика рішення задачі.
4.1 Вибір
обладнання,
пристрою,
інструментів
(різального
і
вимірювального), режимів і розрахунок основного часу То при шліфуванні з
поздовжньою подачею.
4.1.1
По габаритам деталі (найбільший діаметр шліфування і довжина)
вибираємо верстат. [5, с.29…39, табл.19…24]; [3, с.190…196, табл.25…30];
[2, с.246…253, табл.171…174].
4.1.2
Вибрати пристрій для встановлення і закріплення деталі.
Пристрій визначається з установки операції.
4.1.3
Вибрати різальний і вимірювальний інструмент по кожному
переходу. Різальний інструмент (шліфувальний круг) вибираємо з
довідкової літератури і методичного посібника з курсового проекта.
[с.404…410, табл.1…8]; [2, с.384…397, табл.250…256]; [5, с.242…260]; [6,
с.60, табл.2.17]
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Габаритні розміри шліфувального круга приймаємо з технічної
характеристики верстата. Вимірювальні інструменти вибираємо враховуючі
розміри деталі і точність з якою необхідно цей розмір обробити .
Режим шліфування вибираємо в такій послідовності:
h→t=St→Sпозд→Vкр→nкр→Vд→nд – Тo
4.1.4
Визначити припуск на бік:
h=

D−d
2

, мм,
де D – найбільший діаметр обробки з переходу;
d – найменший діаметр обробки з переходу.
4.1.5
4.1.6

Визначити глибину різання, вона дорівнює поперечній подачі:
t = St мм/хід [1, с.224, табл.108]; [5, с.301, табл.55].
Визначити кількість проходів:
i=

h
St

Визначити поздовжню подачу:
Sпозд.= β·В, мм/об,
де β = 0,20…0,85 – коефіцієнт поздовжньої подачі в долях ширини круга
[1, с.225, табл.109];
β = 0,2…0,3 – при чистовому шліфуванні;
β = 0,3…0,5 – при шліфуванні діаметрів до ¿ 20 мм;
β = 0,7 – при шліфуванні діаметрів більше 20 мм, і для загартованих:
β = 0,75 – при шліфуванні не загартованих деталей;
β = 0,85 – при шліфуванні гавунних деталей;
В – ширина шліфувального круга, мм.
4.1.8
Визначити колову швидкість шліфувального круга:
Vкр м/сек [1, с.224, табл.107]; [5, с.301, табл.55]
4.1.9
По коловій швидкості визначити оберти шліфувального круга:
4.1.7

n КР.РОЗР. =

1000 ⋅ VКР ⋅ 60
π ⋅ DКР
, об/

хв,

де Dкр – діаметр шліфувального круга, мм
4.1.10 Корегувати розрахункові оберти круга по паспорту верстата
(прийняти ближчі до розрахункових).
4.1.11 Визначити колову швидкість деталі Vд.табл. м/хв. [1, с.225, табл.110];
[5, с.301, табл.55].
4.1.12 Табличну колову швидкість деталі корегуємо по зміненим (проти
табличних) умовам до розрахункової через коефіцієнти корегування:
V Д .РОЗР . = V Д .ТАБЛ . ⋅ К М ⋅ К С ⋅ К Х . Ш . м
, /хв,
де Км – коефіцієнт, враховуючий матеріал деталі [1, с.225];
Кс – коефіцієнт, враховуючий стійкість круга [1, с.225];
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Кх.ш – коефіцієнт, враховуючий характер шліфування [1, с.226]
4.1.13 По Vд.розр. визначити оберти деталі.
n Д . РОЗР. =

1000 ⋅ V Д . РОЗР.

π ⋅ d Д.

, об/хв.,

де dд – найбільший діаметр шліфування
4.1.14 Розрахункові оберти деталі корегувати по паспорту верстата до
nд.верс.
4.1.15

Визначити основний час за формулою:
TO =

L⋅h
⋅k
n Д .ВЕРС . ⋅ S t ⋅ S ПОЗД .

, хв,

де L – довжина хода стола або шліфкруга;
L=ℓ – довжина хода, якщо шліфувальний круг має вихід в обидві боки;
L=ℓ-0,5В – довжина хода, якщо шліфувальний круг має вихід в один бік;
L=ℓ-В – довжина хода, якщо шліфувальний круг не має виходу;
ℓ – довжина поверхні за кресленням;
В – ширина шліфувального круга (з паспорта верстата);
h=

D−d
2

– припуск на бік;
D і d – діаметр шліфування до і після обробки;
k- коефіцієнт, враховуючий спрацювання круга, час на правку круга і
точність при шліфуванні. Для попереднього шліфування k= 1,1…1,4, при
чистовому шліфуванні k= 1,5…1,8.
4.2 Вибір
обладнання,
пристрою,
інструментів
(різальний,
вимірювальний), режимів і розрахунок основного часу То при врізному
шліфуванні.
4.2.1
По габаритам деталі (найбільший діаметр шліфування і довжина)
вибрати верстат [3, с.190…196, табл.25…30]; [2, с.246…253, табл.171…174];
[5, с.29…39, табл. 19…24].
4.2.2
Вибрати пристрій для встановлення і закріплення деталі.
Пристрій визначаємо з установи операції.
4.2.3
Вибрати різальний і вимірювальний інструмент по кожному
переходу. Різальний інструмент по кожному переходу. Різальний інструмент
(шліфкруг) вибрати з довідкової літератури і методичного посібника з
курсового проекту [6, с.60 табл.2.17], [3, с.404…410, табл.1…8]; [2,
с.384…397, табл.250…256]; [5, с.242…260].
Габаритні розміри шліфувального круга прийняти з технічної
характеристики верстата. Вимірювальний інструмент вибрати враховуючі
розміри деталі і точність з якою необхідно цей розмір виміряти.
Режими шліфування вибрати в такій послідовності:
h→t=Sp→Vкр→nкр→Vд→nд→Тo
4.2.4
Визначити припуск на бік:
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h=

D−d
2

, мм ,
де D – найбільший діаметр обробки з переходу, мм,
d – найменший діаметр обробки з переходу, мм.
4.2.5
Визначити глибину різання (радіальна подача) t = Sp мм/об [5, с.301,
табл.55].
4.2.6
Визначити колову швидкість шліфувального круга Vкр.табл м/сек. [5,
с.301, табл.55]
4.2.7
По Vкр.табл визначити розрахункові оберти круга:
n Д . РОЗР. =

1000 ⋅ V Д .ТАБЛ ⋅ 60

π ⋅ DКР.

, об/хв

де D кр – діаметр шліфувального круга, мм
4.2.8
Корегувати розрахункові оберти шліфувального круга по
паспорту верстата, прийняти ближчі до розрахункових.
4.2.9
Визначити колову швидкість деталі Vд.табл, м/сек. [5, с.301, табл.55].
4.2.10 По Vд.табл визначити оберти деталі
n Д . РОЗР. =

1000 ⋅ V Д .ТАБЛ

π ⋅dД

, об/хв

де dд – найбільший діаметр деталі.
4.2.11 Корегувати розрахункові оберти деталі по паспорту верстата
nд.верс., прийняти ближчі до розрахункових.
4.2.12 Визначити основний час:
TO =

h
⋅k
nД. ⋅ SP

, хв,
де nд – оберти деталі по паспорту верстата;
Sр – радіальна подача з режиму шліфування;
k – коефіцієнт, враховуючий спрацювання круга, час на правку круга і
точність при шліфуванні. Для попереднього шліфування k=1,1…1,4, при
чистовому шліфуванні k=1,5…1,8.
4.3 Розрахунок технічної (штучно-калькуляційної) норми часу.
Тшт.к.(н) час визначаємо тільки на всю операцію і після розрахунків То по
всім переходам за формулою:
Т Н .( ШТ . К .) = Т О + Т ДОП . + Т ДОД . +

Т П .З .
n ШТ .

,хв,
де ТО = ТО1+ТО2+ТО3+…+ТОn – основний час по всім переходам даної
операції, а ТО1, ТО2, ТО3,...ТОn – відповідно основний час по переходам
операції;
Тдоп = Тдоп.уст.+Тдоп.пер. – допоміжний час на всі установи і переходи данної
операції;
Тдоп.уст.=Тдоп.уст.А+Тдоп.уст.Б+…+Тдоп.уст.Я – час на всі установи даної операції
[1.c.227.табл.112];
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Тдоп.пер.=Тдоп.пер.2+…+Тдоп.пер.n
[1.c.227.табл.113];
Т ДОД . =

–

час

на

всі

переходи

операції,

Т ОП ⋅ К
100

,хв, – додатковий час;
де Топ=То+Тдоп. – оперативний час, хв;
К – відношення додаткового часу до оперативного в відсотках [1.c.227]
Тп.з. – підготовчо заключний час [1.c.228.табл.114]
n ШТ . =

Т ЗМ − Т П .З
Т ШТ

– кількість деталей в партії за зміну;
Тзм= 8·60 = 480хв. – тривалість робочої зміни,
Тшт. = То+Тдоп.+Тдод – штучний час
5. Складання звіту (оформлення бланка)
5.1 Дані деталі.
5.1 Склад операції.
5.3 Операційних ескізів деталі.
5.4 Вибір і розрахунок режим і норм часу.
5.5 Обладнання, пристрій, інструмент.
5.6 Оформлення звітної таблиці.

а)
б)
в)
г)
д)
є)

6. Захист звіту
знайти кінцеву мету роботи;
вміти пояснити і обрахувати прийняті рішення;
знайти принцип вибору обладнання;
знайти послідовність виконання роботи;
знайти послідовність вибору режимів;
відповісти на контрольні питання.

Контрольні питання до захисту звіту.
а) принцип вибору обладнання, пристрою, інструменту;
б) розрахунок основного часу при шліфуванні з поздовжньою подачею;
в) розрахунок основного часу при врізному шліфуванні;
г) послідовність вибору режимів при шліфуванні з поздовжньою
подачею;
д) послідовність вибору режимів при врізному шліфуванні;
є) послідовність розрахунку Тшт.к.;
ж) розрахунок Тдоп.;
з) розрахунок Тдод.;
і) склад Тшт.;
к) як розрахувати nшт.?;
л) що означає Тп.з.?

7

Список літератури.
1. Г.А.Броневич
Курсовое и дипломное проеткирование по специальности СМО.
Москва. Стройиздат. 1973г.
2. В.В.Данилевский
Справочник молодого машиностроителя.
Москва. Высшая школа. 1973г.
3. Г,А.Монахов
Обработка металлов резанием.
Справочник технолога.
Москва. Машиностроение. 1974г.
4. А.Г.Косилова, Р.К.Мещеряков
Справочник технолога машиностроителя.
Том 1. Москва. Машиностроение. 1985г.
5. А.Г.Косилова, Р.К.Мещеряков
Справочник технолога машиностроителя.
Том 2. Москва. Машиностроение. 1985г.
6. В.Ф.Момот
Методические рекомендации по выполнению курсового проекта по
предмету«Ремонт автомобилей».
Запорожье. ЗСТ. 1990г.

Ì²Í²ÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÑÂ²ÒÈ ² ÍÀÓÊÈ, ÌÎËÎÄ² ÒÀ ÑÏÎÐÒÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÀ ÊÎÐÏÎÐÀÖ²ß
ÄÂÍÇ ÇÀÏÎÐ²ÇÜÊÈÉ ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÈÉ ÊÎËÅÄÆ

Ëàáîðàòîð³ÿ:
Ðåìîíòó àâòîìîá³ë³â

ÇÂ²Ò
ç ëàáîðàòîðíî¿ ðîáîòè ¹19
Òåõí³÷íå íîðìóâàííÿ
øë³ôóâàëüíî¿ îïåðàö³¿
ÇÁÊ. ÎÐÀÄ. ËÐÎÒÐÀ. ¹19
Ãðóïà
Âèêîíàâ ñòóäåíò:
Ïåðåâ³ðèâ âèêëàäà÷:

201

_______________

_____________________
_____________________

4. Ðîçðàõóíêè îïåðàö³¿

5. Îáëàäíàííÿ,ïðèñòðî¿,³íñòðóìåíòè
(ð³çàëüíèé, âèì³ðþâàëüíèé)

6. Çâ³òíà òàáëèöÿ
Åëåìåíòè ðåæèì³â ð³çàííÿ íîðì
÷àñó íà îïåðàö³þ
Ïðèïóñê íà îáðîáêó h , ìì
Ãëèáèíà ð³çàííÿ t = S t , ìì
×èñëî ïðîõîä³â ³
Êîåô³ö³ºíò ïîçäîâæíüî¿ ïîäà÷³ β
Øèðèíà êðóãà Â , ìì
Ïîçäîâæíÿ ïîäà÷à S ïîçä , ìì/õ³ä
Êîëîâà øâèäê³ñòü êðóãà, V êð ì/ñåê
Îáåðòè øë³ôóâàëüíîãî êðóãà ï êð , îá/õâ
Êîëîâà øâèäê³ñòü äåòàë³ V äåò. òàáë. , ì/õâ
Êîëîâà øâèäê³ñòü äåòàë³ V äåò. ðîçð. , ì/õâ
Îáåðòè äåòàë³ ï äåò , îá/õâ
Îñíîâíèé ÷àñ, T o , õâ
Äîïîì³æíèé ÷àñ Ò äîï. óñò. , õâ
Äîïîì³æíèé ÷àñ Ò äîï. ïåð. , õâ
Äîïîì³æíèé ÷àñ Ò äîï , õâ
Â³äíîøåííÿ Ò äîä /Ò îï , %
Äîäàòêîâèé ÷àñ Ò äîä , õâ
Ï³äãîòîâ÷î-çàêëþ÷íèé ÷àñ Ò ï.ç. , õâ
Øòó÷íèé ÷àñ Ò øò. , õâ
Ê³ëüê³ñòü äåòàëåé â ïàðò³¿ ï øò, øò
Øòó÷íî-êàëüêóëÿö³éíèé ÷àñ Ò øò.ê. , õâ

Óñòàíîâ
À

Á

Â

Ïåðåõîäè
Ã

1

2

3

4

