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СКОРОЧЕННЯ Й УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

 

ПКМ – полімерний композитний матеріал  

КСР – кінематична схема різання  

« » – схема армування (виріб із повздовжнім армуванням)  

« » – схема армування (виріб із тангенціальним армуванням)  

« »– схема армування (виріб із полотняним армуванням)   

Dnв – кінематичний рух різання (обертання виробу)  

Dnі – кінематичний рух різання (обертання різального інструмента)  

Dsі – кінематичний рух різання (подача різального інструмента)  

nв (nф) – частота обертання виробу (фрези) об/хв 

V (Vф/Vз) – швидкість різання (фрези/заготовки)  м/хв 

ωф (ωв) – кутова швидкість фрези (виробу) рад./с 

Sхв – хвилинна подача  мм/хв 

Sz – подача на зуб  мм/зуб 

So – подача на оберт інструмента або заготовки  мм/об 

dв (dз) – діаметр виробу (діаметр заготовки) мм 

dр, (dн), (dвол) – діаметр ровінга, (нитки), (волокна), що армує виріб мкм 

Lв (Lо) – довжина виробу (довжина обробки)  мм 

t ( tз та tп ) – глубина різання (при зустрічному та побіжному різанні) мм 

P (Px, Pz, Py, Pо, Pr, Рτ) – сили різання (складові сили різання за 

напрямком дії)  

Н 

Мх – моменту опору різанню Нм 

PA, YA, ZA (Mz, My) – реакції (крутні моменти щодо осі х та у) в опорі А Н 

Dф – діаметр фрези мм 

Rв – радіус циліндричного виробу мм 

ri – радіус інструмента мм 

max
if  ( i

xf , i
yf  та i

zf ) та if  – загальна величина пружної статичної 

деформації виробу (за напрямком координатної вісі хв, ув та zв виробу) 

та кутова пружна деформації щодо точки і, що належить осі виробу 

 

 

мм 
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max
oR ( o

xR , o
yR  та o

zR  ) та oR  – загальна величина розмаху коливань (за 

напрямком координатної вісі хв, ув та zв виробу) та крутний розмах 

коливань щодо точки О виробу 

 

 

мм 

Н – розрахункова висота профілю залишкових нерівностей мм 

λ – кут орієнтації волокна до вектора швидкості різання  град. 

β – кут загострення різального елемента град. 

γ – передній кут різального елемента  град. 

α – задній кут різального елемента  град. 

ε – кут при вершині в плані різального елемента град. 

w – кут нахилу різальної кромки фрези град. 

φ0 – кут контакту зуба фрези із виробом град. 

Ψ – кут окружного кроку зубців фрези град. 

rк – радіус кромки різального елемента  мм 

z – кількість зубців фрези  шт. 

Ra – середнє арифметичне відхилення профілю поверхні  мкм 

Rz – висота нерівностей профілю по десятьох точках мкм 

Kв – ворсистість поверхні  % 

N – ступінь деструкції поверхневого шару  спін/гр 

М – глибина дефектного шару  мкм 

Ф – відхилення профілю повздовжнього перетину циліндричної форми 

(похибка геометричної форми) 

 

мкм 

То – основний технологічний час (продуктивність процесу різання)  хв 

Ne – ефективна потужність різання Вт 

σв, σст , σзг – границя міцності ПКМ при розтягуванні, стиску, згині  Па 

Е – модуль пружності (модуль Юнга) Па 

G – модуль зсуву  Па 

a – ударна в’язкість  Дж/м2 

δ – відносне подовження  % 

НВ – твердість матеріалу по Бринеллю   

vft – вміст волокна в полімерному композитному матеріалі  % 
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з
#Р , ( п

#Р ) – сила різання при зустрічному різанні виробу із полотнянім 

армуванням (при побіжному різанні) 

 

Н 
зР , ( пР ) – сила різання при зустрічному різанні виробу із 

тангенціальним армуванням (при побіжному різанні) 

 

Н 
зР , ( пР ) – сила різання при зустрічному різанні виробу із 

повздовжнім армуванням (при побіжному різанні) 

 

Н 

Сх, Cy та Cz – коефіцієнт жорсткості виробу за напрямком його 

координатної вісі хв, ув та zв 

 

H/мм 

Скр – коефіцієнт жорсткості виробу при скручуванні H/мм 

mх, my та mz – маса виробу за напрямком координатної вісі хв, ув та zв кг 

hх, hy та hz – коефіцієнт демпфірування пружного виробу за напрямком 

його координатної вісі хв, ув та zв 

 

H∙с/мм 

hкр – коефіцієнт демпфірування виробу при скручуванні H∙с/мм 

D – узагальнений критерій ефективності процесу різання виробів  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


