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Вступ. На сьогодні близько 80 % деталей сучасної техніки отримані 

з використанням методів механічної обробки. Найбільш часто це деталі 

машин і механізмів, експлуатація яких пов’язана із значними 

навантаженнями, в наслідок чого для їх виготовлення використовують 

матеріали з високими механічними властивостями. До таких матеріалів 

відносяться важкооброблювані сталі та сплави високої твердості. 

Ефективну обробку таких матеріалів забезпечують різальні інструменти, 

оснащені полікристалічними надтвердими матеріалами (ПНТМ) на основі 

кубічного нітриду бору (cBN) [1]. Проте процес різання інструментом із 

ПНТМ супроводжується виникненням високих температур та хімічною 

взаємодією з оброблюваним матеріалом, що обумовлює інтенсифікацією 

його зношування [2].  

Подальше вдосконалення технологій механічної обробки  виробів з 

важкообролюємих матеріалів пов’язане з необхідністю розробки та 

вивченні новітніх підходів щодо підвищення працездатності інструментів, 

оснащених ПНТМ на основі cBN. Перспективнім способом забезпечення 
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працездатності такого інструмента є нанесення на його робочі поверхні 

захисного покриття з нітриду бору у аморфному стані [3].  

Метою цього дослідження було вивчення впливу аморфного 

покриття BNам на особливості контактування стружки із передньою 

поверхнею інструменту. 

Методика дослідження. Експериментальні дослідження 

проводились на токарно-гвинторізному  верстаті ФТ-11 при точінні 

загартованої сталі ШХ15 (60–62 HRC) інструментом, оснащеним круглими 

різальними пластинами (RNMN 0703) з ПНТМ на основі cBN марки 

«борсинит» (твердість НК 36–40 ГПа). 

Використано захисне покриття з нітриду бору у аморфному стані  

BNам (твердість НК 15 ГПа, модуль Юнга 200 ГПа, коефіцієнт Пуассона 

0,2, густина 1,73 г/см
3
), яке формувалося способом вакуум-дугового 

осадження з використанням мішені з гексагонального BN.  

Фазовий склад покриття визначався рентгено-дифракційним 

методом на обладнанні ДРОН – 3,0 в λ-Cu-Kα-випромінюванні. Зовнішній 

вид контактних ділянок на інструменті досліджувався з використанням 

оптично мікроскопу NEOPHOT 21 та скануючого електронного мікроскопа 

ZEISS EVO 50XVP. 

Для візуалізації ділянок контакту стружки із передней поверхнею  

інструмента на ній вакуумнім напиленням формувалось інформаційне 

мідне покриття товщиною ~ 3 мкм, що руйнувалось і видалялось внаслідок 

термобаричного навантаження у контактної зоні. Зона пружного контакту 

відповідає ділянці передньої поверхні інструменту, на якій має місце мідне 

покриття зі слідами контакту у вигляді рисок в напрямку сходу стружки, 

залишених твердими включеннями в її матеріалі, а також дефектів, 

пов'язаних з адгезійною взаємодією між стружкою і інструментом. Зони 

пластичного контакту відповідає ділянка на передньої поверхні 

інструменту, на якої відсутній шар мідного покриття. 

Для визначення  коефіцієнту поперечної усадки було виготовлено 

шліфи стружки, які розглядалися на мікроскопі NEOPHOT 21 при 20-ти 

кратному збільшені.  

Досліджувалися наступні параметри контактних ділянок на 

інструменті: довжина контакту (СBNам), ширина активної ділянки різальної 

кромки (b), площа контакту (АBNам). 

Матеріал і результати дослідження. Приклади зображень зон 

контакту зі стружкою інструментів при зміні швидкості різання та подачі 

представлені на рис. 1, 2. 

Якщо порівнювати зображення зони контакту зі стружкою 

інструменту із покриттям та без (рис. 3) то можна візуально відмітити 
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суттєве зменшення довжини контакту, та дещо збільшення довжини 

активної ділянки різальної кромки для інструменту із покриттям.    

Результати досліджень по визначенню розмірів зони контакту 

представлені в табл. 1. 

 

  а 

  б 

Рис. 1. Зона контакту зі стружкою інструменту при швидкості різання   

(S = 0,14 мм/об; t = 0,2 мм): а – 1,0 м/с; б – 2,5 м/м  

 

  а 

  б 

Рис. 2. Зона контакту зі стружкою інструменту при подаче  

(v = 1,5 м/с; t = 0,2 мм): а – 0,10 м/с; б – 0,16 м/м. 
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В порівнянні із інструментом без покриття, застосування покриття 

дозволяє знизити довжину контакту у всьому досліджуваному діапазоні 

швидкостей різання та подач в середньому на 1/3 (рис. 4). 

Зменшення довжини контакту (С) зі стружкою інструменту при 

використанні зносостійкого покриття відбувається внаслідок зміни умов 

тертя на контактних ділянках.  

Дослідження проведені для визначення коефіцієнта усадки стружки 

(ξ), показали (рис. 5), що при використані покриття, значення коефіцієнту 

знижуються більш інтенсивно в порівнянні із інструментом без покриття, 

це говорить про те, що збільшується швидкість сходу стружки по передній 

поверхні інструменту із покриттям при одних і тих же режимах різання, 

внаслідок чого зменшується довжина контакту. 

 

 

а 
 

б 

Рис. 3. Зони контакту зі стружкою інструменту без покриття (а) та із 

покриттям (б) (v = 1,5 м/с; S = 0,12 мм/об; t =0,2 мм) (в режимі фазового 

контрасту) 
 

Таблиця 1. Розмір параметрів зони контакту зі стружкою інструменту в 

залежності від швидкості різання та подачі 

v, м/с S, мм/об bрозр., мм bексп., мм ξ СBNам, мм 
ABNам, 

мм
2 

1,0 1,33 1,47 3,4 0,189 0,277 

1,5 1,33 1,46 2,6 0,166 0,242 

2,0 1,33 1,45 2,1 0,157 0,224 

2,5 

0,14 

1,33 1,46 1,8 0,139 0,21 

0,1 1,28 1,33 3,4 0,136 0,180 

0,12 1,31 1,39 2,9 0,145 0,201 

0,14 1,33 1,43 2,6 0,166 0,242 

 

 

1,5 
0,16 1,35 1,48 2,4 0,177 0,230 
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При використанні покриття, значення коефіцієнту усадки стружки 

можна апроксимувати виразами в залежності від умов обробки:  

705,581,25,0)(ξ 2
+⋅−⋅= vvv ; при S =0,14 мм/об 

045,825,655,187)(ξ 2
+⋅−⋅= SSS ; при v = 1,5 м/с. 

Можна також відмітити, що із інтенсифікацією режимів різання, 

коефіцієнт усадки стружки змінюється більш інтенсивно, що вказує на 

ефективність використання покриття при більш високих подачах та 

швидкостях різання. 

Ще  однією особливістю використання покриття є збільшення 

значення величини активної довжини різальної кромки (b) в порівнянні із 

розрахунковими даними. Дане явище можна пояснити тим, що при 

зменшені довжини контакту зі стружкою на інструмент починають діяти 

більші навантаження внаслідок чого ширина активної ділянки різальної 

кромки дещо збільшується.    

 

 

а 

 

б 

Рис. 4. Довжина контакту зі стружкою інструменту без покриття (1) та із 

покриттям (2) в залежності від швидкості різання (а) та подачі (б) 

 

Що стосується розподілу зони контакту зі стружкою на пластичну 

та пружну складові при використанні зносостійкого покриття, то їхні 

величини також мають менші значення в порівняння із інструментом без 

покриття.  
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а 

 

б 

Рис. 5. Залежність усадки стружки для інструменту без покриття (1) та із 

покриттям (2) в залежності від умов обробки 

 

Результати проведених вимірів представлені в табл. 2 та на рис. 6.  

Кількісні характеристики зон пластичного і пружного контактів на 

передній поверхні інструменту показали, що при що при збільшенні 

швидкості різання довжина зони пластичного контакту практично не 

змінюється, а загальна довжина контакту стружки із інструментом 

знижується за рахунок зменшення довжини зони пружного контакту. 

 

Таблиця 2. Розмір пластичної та пружної ділянок контакту зі стружкою 

інструменту із покриттям 

v, м/с S, мм/об Cпл, мм Cпр, мм Aпл, мм
2 

Aпр, мм
2 

1,0 0,066 0,123 0,123 0,154 

1,5 0,067 0,099 0,104 0,137 

2,0 0,068 0,089 0,096 0,127 

2,5 

0,14 

0,070 0,069 0,088 0,112 

0,1 0,062 0,074 0,076 0,104 

0,12 0,066 0,079 0,088 0,112 

0,14 0,067 0,099 0,104 0,137 
1,5 

0,16 0,072 0,105 0,117 0,143 
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а 

 

б 

Рис. 6. Розміри пластичної та пружної ділянок контакту зі стружкою 

інструменту без покриття (1, 2) та із покриттям (3, 4) в залежності від 

швидкості різання (а) та подачі (б)  

 
Можливим поясненням слабкого зміни розміру зони пластичного контакту 

на передній поверхні інструменту з збільшенням швидкості різання є 

«герметизації зони різання» – із збільшенням швидкості різання погіршуються 

умови проникнення складових зовнішнього середовища в контактну зону на 

передній поверхні інструменту внаслідок збільшення нормальної сили і швидкості 

руху стружки, що й обумовлює деяку ізольованість цієї ділянки.  

У зоні пружної взаємодії, де контакт не є суцільним, вплив навколишнього 

середовища проявляється більш інтенсивно через відносно вільного доступу. 

Збільшення подачі обумовлює зростання зони пластичного контакту передньої 

поверхні інструменту зі стружкою за рахунок зміни товщини зрізу. У умовах 

розглянутих швидкостей різання и подач для інструментів із покриттям 

співвідношення між довжинами пружної і пластичної ділянок контакту становить 

~ 0,44–1,00 и 0,8–0,7 відповідно. 

Знаючи розмір зони контакту та значення сил різання можна оцінити 

рівень напружень, які діють на передній поверхні різального інструменту.  

 

Висновки. Розглянуто вплив захисного покриття на різальному 

інструменті, оснащеному ПНТМ на основі сBN, на розміри ділянок 

контакту зі стружкою при точінні загартованої сталі у широкому діапазоні 

умов різання.  

Показано, що для інструменту із покриттям характерно зниження 

довжині контакту із стружкою, а також зменшення величини коефіцієнту 

усадки стружки, що пов’язане з меншою величиною контактної ділянки на 

передньої поверхні інструменту.   
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Розподіл зони контакту зі стружкою на пластичну та пружну 

складові при використанні інструмента із покриттям свідчить по те, що їхні 

величини також мають менші значення в порівняння із інструментом без 

покриття. 
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