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It has been analyzed the surface roughness and morphology after machining shaving with different 

lubricating coolants and determine their contact angle drops on the steel surface. 
 
Досліджували змащувально-охолоджуючі рідини (ЗОР): - на основі соняшникової олії 

(патент № 89417 України) далі ЗОРс та ЗОРн на нафтовій основі ЕТ-2, в склад якої входять суміш 

мил кислот желюгової олії з триетаноламіном, які розчинені в індустріальній оливі И-20А.  
Застосування ЗОРс та води порівняно із обробкою на сухо рис. (1) приводить до зміни 

морфології стружки на рисунку (2) та (3), стружка подрібнювалась, що безумовно свідчить про 

вплив водневого чинника на процеси руйнування, а також зникли кольори мінливості.  
Використання ЗОРс захищає від корозії обладнання та оброблювані деталі. Вигляд стружки 

через 24 години після точіння із застосуванням ЗОРс та води показано на рисунку (2) (3). 

 
Параметри крапель води, ЗОР та вазелінового масла (ВМ) на поверхні зразка при кімнатній 

температурі фіксували за допомогою фотокамери Canon SX100. Їх цифрове зображення обробляли 

за допомогою програми Adobe Illustrator та визначали кут змочування. На рисунку показано 
загальний та збільшений вигляд крапель рідин для визначення сos кута змочування. Вода –активне 

середовище, а ВМ – інактивне. 

 

                                  
сos кута:  Вода 0,5150             ЗОРс  0,9397                         ЗОРн  0,8192                ВМ  0,9781 
Результати оцінки шорсткості поверхні зразків сталі 38ХН3МФА після попереднього точіння у 
вище названих середовищах, які отримані після обробки профілограм, наведені в таблиці. 

Середовище Rz S 
Повітря 37,08 0,2650 

          Вода 5,01 0,2622 
ЗОРн  6,36 0,2551 
ЗОРс  4,43 0,2235 

Якість поверхні зразків сталі при точінні в ЗОРс покращується майже в 1,5 раз порівняно із ЗОРн 

та з обробкою на сухо у 8 раз, що показує перспективність використання рослинної олії для ЗОР. 
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