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Мета дослідження: визначення та подальший аналіз температури, що виділяється
в зоні свердління ВПКМ.
Об’єкт дослідження – температура в зоні свердління ВПКМ

Предмет дослідження – теплові характеристики, розподіл температур в зоні свердління ВПКМ
Для досягнення мети було поставлено наступні задачі:
1. Проаналізувати основні види ВПКМ та особливості їх механічної обробки.
2. Розробити теоретичну методику визначення температурного поля при свердлінні ВПКМ.
3. Розробити алгоритм для визначення роботи програми.
4. Розробити програмний продукт на основі написаної методики.
5. Провести експериментальні дослідження з метою підтвердження розробленої методики.
6. Провести порівняльний аналіз отриманих результатів теоретичних і експериментальних результатів.
7. Проаналізувати вплив зміни параметрів оброблення на тепловиділення в зоні свердління ВПКМ на базі
розробленої методики.
8. Розробити конструкцію інструмента для підвищення якості оброблювання.

Роль композиційних матеріалів в сучасному машинобудуванні

Види ВПКМ:
•
•
•

Застосування ВПКМ:

Склопластик
Вуглепластик
Органопластик

Властивості:
•
•
•
•
•

Свердла для обробки
ВПКМ:

висока міцність;
антимагнітні властивості;
корозійна стійкість;
просте формування;
стійкість до:
o циклічних навантажень;
o температурних перепадів;
o ударних навантажень.

Паливна
промислові
Інше
Авіа- та
ракетобудування
29%

Будівництво
13%

Автомобілеб
удування
16%

Вітроенергетика
17%

Товари народного
використання
17%

Засади свердління ВПКМ
• Розшарування поверхневого шару навколо обробляємого отвору зі сторони входу та виходу
свердла, та об’єму матеріалу по товщині заготовки.
• Відхилення від круглості.

• Незрізані волокна шарів ВПКМ.
• Викришування внутрішньої поверхні отвору.

Вплив незрізаних волокон на якість
проведення клепочного з’єднання
•

Високі температури при свердлінні.

Методика теоретичного визначення температури в зоні
свердління ВПКМ.
Визначення теплоти в зоні свердління можна визначити
використовуючи загальновідому формулу затраченої роботи
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Кількість теплоти, що виділяється при свердлінні, що
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Поширення тепла у ВПКМ
• Точкове джерело тепловиділення

T ( x, y , z ,  ) 

Q

c c c  ( 4     ) 3 / 2

e

 ( x0  x ) 2  ( y 0  y ) 2  ( z 0  z ) 2


4cc 







• Джерело тепловиділення паралельне вісі х

 ( y0  y ) 2  ( z0  z ) 2

4cc 



Q
T ( y , z , ) 
 e
4    c  
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Поширення тепла через волокно
Розглядаючи напрям вектора теплового потоку
спрямованого поперек волокна 𝑞1 , більша кількість
теплоти буде поширюватиметься вздовж 𝑞3 волокна і
менша кількість 𝑞2 по перерізу до наступного
паралельного волокна, в той час, коли теплота по
зв’язці поширюватиметься рівномірно у всіх
напрямках в межах розглядаємого шару.
Така модель не дає змоги визначити середні
значення теплопровідності і теплоємності в
конкретному напрямку.
Тому температура поле, як і всі температурні
явища
в
матеріалі
розглядаються
вздовж
направлення волокон.
Так як теплота вздовж волокна поширюється
інтенсивніше, ніж поперек, температурне поле
прийматиме більш характерний і точний вигляд для
розуміння фізики процесу.

Програма для визначення
температури при свердлінні
ВПКМ
Вимоги до реалізації програми на
основі визначеної методики:
 низькі вимоги до потужності апаратної
частини;
 первісна оцінка температури в межах 15-ти
відсоткової похибки;
 автоматична
побудова
графіків
залежностей результату від вихідних
параметрів;
 можливість легкого імпорту результатів
обчислювальнь з метою подальшого
використання
в
інших
програмних
продуктах.

Вхідні данні

Алгоритм роботи програми

Демо

Експериментальна частина
Експериментальне дослідження проводилося з ціллю підтвердження теоретичної методики
визначення температури.
Експеримент включав в себе вимір температури при свердлінні композиційного матеріалу
свердлом із швидкоріжучої сталі.

Контроль геометрії свердла
• задній кут
• кут нахилу гвинтової канавки
• кут в плані;

• кут нахилу різальної кромки

Для виміру температури в експерименті
використовувалась хромель-копелева термопара.
Розташована термопара полотно прилягає до
Заготовка представляє собою пластину, волокна в якій
внутрішніх стінок ніш(рисунок). Зазор не перевищує розташовані вздовж більшої сторони
0.1 мм. Також, термопара знаходиться навпроти вісі
свердла.

Таке розташування дає змогу визначити максимальну температуру, так
як тепло, утворене роботою периферичної точки має максимальне
значення. Це тепло проходить вздовж волокна, нагріваючи при цьому
більш теплоємну зв'язку.

Результати експерименту
Результати програми
перевірені експериментальним
шляхом при свердлінні
стандартними спіральними
свердлами, заточеними по
конусу, діаметрами 4 і 6 мм.
Похибка визначення
температури бездефектних
отворах складає 3,59%, похибка
температури отворів
просвердлених з дефектами
складає 10,9%.
Оброблені отвори
Загальна похибка теоретично розрахованих значень
температури в розробленій програмі і
експериментальних складає 12%.

АНАЛІЗ ПОШИРЕННЯ ТЕПЛА В ЗАГОТОВЦІ ПРИ
СВЕРДЛІННІ ВПКМ
При збільшенні зносу різальних кромок по задній поверхні,

Зі збільшенням подачі, зменшується час обробки

температура стрімко збільшується. Впродовж збільшення величини
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Зі збільшенням значення переднього кута від 0 до 20
градусів, температура збільшилась на 1%

максимальне значення температури зменшилось на 0,22%.
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ЯВИЩЕ ТЕРМОДИНАМІЧНОГО УКРІПЛЕННЯ (ТДУ)
ТДУ - це явище при якому, тепловиділення при свердлінні досягає певної температури, значення якої
знаходиться в околі температури плавлення зв'язуючої речовини ВПКМ, внаслідок чого відбувається
формування

внутрішньої

поверхні

отвору

розплавленою

зв’язкою.

В

даному

випадку,

доцільно

використовувати спеціальні свердла, що мають вигладжуючу спинку. Спинка свердла формує внутрішню
поверхню отвору, заповнюючи викришені ділянки суміщу із розплавленої зв’язки і незрізаними волокнами.
Для досягнення необхідної температури можна застосувати додаткове прогрівання заготовки. Знаючи
температуру плавленням зв’язки ВПКМ і попередньо розраховану температуру виникаючу в зоні свердління
за допомогою програми, можна визначити різницю температур, а саме те, на скільки потрібно прогріти
заготовку. Зважаючи на те, що ВПКМ володіють низькою теплопровідністю в порівнянні з металами,
доцільно розмістити додаткове джерело тепловиділення якомога ближче до отвору.

Комбінований інструмент для попереднього оброблення отворів у ВПКМ і подальшого ТДУ

Свердло-раскатник має свердлильну голівку 1, яка
кріпиться до корпусу 2. Голівка є змінним елементом і кріпиться
замком шляхом замикання. Таке
рішення зумовлене
необхідністю заміни голівки на іншу, більшого чи меншого
діаметру, переточки різальної частини. Це надає конструкції
універсальності. На корпусі 2 нарізана циліндрична різьба 3. В
осьовому
перерізі
розташовуються
два
діаметрально
протилежних пази, які виготовлені під кутом до осі інструменту.
Два ролика 5 кріпляться до тримачів 6 за допомогою валків з
поперечними проточками. Це дає змогу роликам вільно
обертатися навколо своїх вісей. Тримачі вставлені в пази
інструменту і можуть вільно пересуватися вздовж вісі
інструменту.
Хвостовик 7 має циліндричний отвір, в якому
розташований нагрівний елемент 9. Нагрівний елемент
представляє собою трубчастий електронагрівник (ТЕН), який
живиться від електричного струму через клейма 8.
Ролики налаштовуються різні діаметри в межах 1 мм –
відносно їх крайніх положень вздовж пазу

Створення 3D-моделі

Принцип роботи інструменту

Обертання всього інструменту зумовлює
переміщенню роликів по колу в середині
отвору,

а

так

як

вони

не

закріпленні,

відбувається контакт і обертання роликів

навколо власних вісей. Відбувається процес
прокатки.

Нагріті

плавлення

часток

ролики
зв’язки

спричиняють
і

як

наслідок

заповнення нею викришених ділянок.
Твірні роликів при обертанні утворюють
циліндричну поверхню. Це призводить до
формування

циліндричного

отвору,

що

покращує параметри якості, а саме: відхилення
від круглості, викришування, спушування.
Також, можливе утворення певного укріпленого
шару внаслідок деформацій утворених тиском
роликів на матеріал.

ПУБЛІКАЦІЇ
1. Гречук А.І., Глоба О.В. Визначення температурного поля в зоні різання при свердлінні ПКМ // А.І. Гречук, О.В. Глоба.Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. – Краматорськ, вип. №34, 2014. –
с. 56-60
2. Глоба О.В., Гречук А.І. Методика визначення температури в зоні свердління ВПКМ// А.І. Гречук, О.В. Глоба.- Надійність
інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. – Краматорськ, вип. №36, 2015. – с.24-25.
3. Глоба О.В., Гречук А.І. Підвищення якості отворів при свердлінні ВПКМ// А.І. Гречук, О.В. Глоба. - Важке
машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. — Краматорськ: ДДМА, 2015. — 100 с.
4. Булах І.О, Гречук А.І., Глоба О.В. Розподіл температур при свердлінні ПКМ типу вуглепластик//І.О. Булах, А.І. Гречук,
О.В. Глоба. - Машинобудування України очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво: тези доповідей XIV
Всеукраїнської молодіжної науково-технічної конференції. 27–31 жовтня 2014 р., м. Суми. – Суми : Вид-во СумДУ, 2014. –
с. 16-17.
5. Гречук А.І., Глоба О.В. Методика визначення температури в зоні свердління ВПКМ// А.І. Гречук, О.В. Глоба.- Тези
доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню
Науки. Секція "Машинобудування", підсекція "Інтегровані технології машинобудування" . – К: НТУУ "КПІ", 2015. – с.2426.
6. Гречук А.І., Глоба О.В. Явище термодинамічного укріплення при свердління ВПКМ// А.І. Гречук, О.В. Глоба.- Тези
доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню
Науки. Секція "Машинобудування", підсекція "Інтегровані технології машинобудування". – К: НТУУ "КПІ", 2015. – с.2627.
7. Гречук А.І. Глоба О.В. Визначення температурного поля в зоні різання при свердлінні ПКМ// А.І. Гречук, О.В. Глоба.Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню
Науки. Секція "Машинобудування", підсекція "Інтегровані технології машинобудування" . – К: НТУУ "КПІ", 2014. – с.2426.

ВИСНОВКИ
1. Створена методика, яка дозволяє визначити температурне поле в заготовці
виходячи з параметрів геометрії та матеріалу різальної частини свердла, діаметра свердла,
температури зовнішнього середовища, параметрів оброблюваного ВПКМ та режимів
різання.
2. На основі розробленої методики, створена програма для первісного визначення
значення температури в околі просвердленого отвору.
3. Результати програми перевірені експериментальним шляхом – реєстрування
температури в заготовці із вуглепластика при свердлінні стандартними спіральними
свердлами, заточеними по конусу, діаметрами 4, 6 і 8 мм. Загальна похибка теоретично
розрахованих значень температури в розробленій програмі і експериментальних складає
12%.
4. Аналіз залежності температури в зоні різання від таких параметрів свердління,
як: подача, час обробки, передній кут, задній кут, знос інструменту.
5. Розроблені модель і методика дозволяють аналізувати характер поширення
теплоти у ВПКМ і знайти шляхи до оптимізації процесу за рахунок варіювання вихідними
параметрами геометрії і режимів різання.
6. Розроблений концепт інструменту для досягнення термодинамічного укріплення
отворів при свердлінні ВПКМ для підвищення якості обробки.

