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Полімерні композиційні матеріали (ПКМ) завдяки
комплексу високих механічних властивостей
широко застосовуються в багатьох галузях
виробництва,
зокрема
авіабудуванні,
автомобілебудуванні, виробництві спортивного
знаряддя тощо.

Полімерні композиційні матеріали та їх
області застосування
З усього різноманіття полымерних композитних матеріалів широко
застосовуються в промисловості високоміцні волокнисті матеріали, такі, як
стекло-, органо-, боро- і вуглепластики,
вуглепластики а також їх можливі композиції.

Однак під час свердління таких матеріалів виникають
дефекти обробки – припали, сколи, ворсистість
розшарування матеріалу. Серед вказаних дефектів найбільш
небезпечним є розшарування, оскільки воно не може бути
усунено подальшою чистовою обробкою і суттєво знижує
механічні характеристики виробів.
виробів

Методи оброблення отворів у деталях з ПКМ
В даний час застосовуються різні технології механічної та не механічної
оброблення отворів в полімерних композиційних матеріалів (ПКМ):

Свердління є одним з найбільш доступних методів обробки отворів, що
пов'язано з простотою його реалізації. При використанні комбінованих інструменті
фактично відбувається свердління та розсвердлювання отвору. Дефекти
обробленого матеріалу, що виникли під час роботи першого ступеня будуть
видалені другим ступенем свердла.

Мета і задачі дослідження
Мета роботи – забезпечення якості оброблення отворів в
деталях з ПКМ на базі удосконалення комбінованого
різального інструменту.
Для досягнення мети було поставлено наступні задачі:
1. Провести аналіз сучасних схем та перспектив
оброблення отворів в деталях з ПКМ;
2. Удосконалити комбінований осьовий різальний
інструмент та визначити його основні конструктивні
параметри;
3. Визначити раціональні умови експлуатації для різних
конструкцій удосконаленого різального інструменту;
4. Провести експериментальну перевірку працездатності
удосконаленого різального інструмента.
інструмента

Аналіз можливих схем оброблення отворів
за допомогою ступінчастого інструмента

а)

б)

в)

На базі вказаних схем розроблені конструкції комбінованого
різального інструмента та отримані позитивні рішення на патенти
України на корисну моделі.

В основу нових моделей поставлена задача забезпечення якості та
підвищення продуктивності при обробці ПКМ.
Три напрямки оброблення отворів у деталях з ПКМ:
з підкладним елементом (рис.
(рис а);
без підкладного елемента (рис.
(рис б);
комбіноване свердло з обгінною муфтою осьового ходу (рис. в).

а)

б)

в)

Цикл оброблення отворів у деталях з ПКМ на
верстатах з ЧПК та визначення умов
експлуатації інструментів

Рисунок - Цикл оброблення отвору Рисунок - Цикл оброблення отвору
у деталях з ПКМ комбінованим
у деталях з ПКМ комбінованим
інструментом з підкладним
інструментом ,без підкладного
елементом
елементу

Координати та режими різання

Порівняльний аналіз двох інструментів.

Від рівняння (2) віднімемо (1) і отримуємо різницю у часі по обробленню отвору:

Вибір геометричних параметрів свердел і режимів різання необхідно
виконувати не тільки для забезпечення високої стійкості, але і для отримання
отворів заданої точності.
Залежність сили різання від зносу по задній поверхні та від подачі для
свердління та розсвердлення представлено на рисунку.

В роботі також досліджується залежність сили різання від зміни кута у плані
та від подачі для свердління та розсвердлення, а також залежність сили різання від
зміни переднього кута та від подачі для свердління та розсвердлення.

Експеримент на працездатність
комбінованого свердла з обгінною муфтою
осьового ходу
Експеримент
по
дослідженню
процесу оброблення отвору у деталі з
вуглепластику комбінованим свердлом з
обгінною муфтою осьового ходу
проводився на широко універсальному
фрезерному верстаті 6Б75ВФ

В ході експерименту було просвердлено два отвори. Перший отвір був
отриманий при обробленні спіральним свердлом заточеним по двом плоскостям.
Другий отвір – комбінованим свердлом з обгінною муфтою осьового ходу.
Отримані отвори показані на рисунку.

а)

б)

Отвір отриманий при обробленні спіральним свердлом:
а – якість поверхні на вході; б – якість поверхні на виході

Отвір отриманий при обробленні комбінованим свердлом з обгінною муфтою
осьового ходу: а – якість поверхні на вході;; б – якість поверхні на виході

Висновки
 Удосконалення схем механічної оброблення отворів в деталях з ПКМ знижує
значення силових показників; забезпечення якості на виході інструмента з
оброблюваної заготовки; підвищення продуктивності та уникнення утворення
розшарування.
 На базі можливих схем розроблені конструкції інструментів: комбінований
різальний інструмент з підкладним елементом та без підкладного елементу, на
данні конструкції було отримано Патенти України на корисну модель; комбіноване
свердло з обгінною муфтою осьового ходу та подана заявку на Патент України на
корисну модель.
 Порівняння умов експлуатації двох конструкцій удосконаленого інструмента
отримуємо такі результати: комбінований інструмент з підкладним елементом має
кращій результат по часу оброблені отвору та менший виліт інструменту за
границю заготовки ніж без підкладного елементу.
елементу Якщо маємо необмежений виліт
інструмента за границі заготовки, то краще використовувати комбінований
інструмент без підкладного елементу. Дефектна зона переходить у середину
заготовки, що забезпечує якість обробки граничних шарів заготовки.
 Дослід показав, при використання удосконалених схем механічної обробки
отворів в деталях з ПКМ, що оброблюються комбінованим свердлом з обгінною
муфтою осьового ходу забезпечує якість оброблюваної поверхні на виході
інструмента уникнення утворення розшарування.
розшарування
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