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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

УДК 539.3 

МЕТОДИ Й ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ПОВЗУЧОСТІ 

ТА РУЙНУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАШИН 

Бреславський Д. В., Татарінова О. А., Пащенко С. О., Мєтельов В. О., Сень-

ко, А. В. Коритко Ю. М. 

Доповідь містить опис розроблених методів для аналізу повзучості, 

довготривалої міцності та руйнування конструктивних елементів машин, розрахункові 

схеми яких відповідають плоскому напруженому стану, плоскій деформації, неосеси-

метричним оболонкам обертання та загальному трьохвимірному випадку. Рівняння 

стану представлено інкрементальними співвідношеннями для деформування при 

повзучості з законами Нортона, Армстонга-Фредерика і т.ін. та кінетичними 

рівняннями для параметра пошкоджуваності – скалярного в класичному 

формулюванні Работнова-Качанова та тензорного для опису матеріалів з 

анізотропією властивостей.  

Спільний вплив циклічного, чи періодичного навантаження, який часто має 

місце в машинобудівних конструкціях завдяки вимушеним коливанням чи процесам 

пуску-виходу на режим-функціонування-зупинення, моделюється шляхом застосу-

вання розроблених рівнянь стану та методу редукції основної задачі. Для цього за-

стосовуються асимптотичні методи та методи осереднення на періоді змінювання 

навантажень. Аналогічно розглядається задача визначення впливу на повзучість та 

руйнування циклічних нагрівань-охолоджень. Для розв’язання крайових задач залу-

чено метод скінченних елементів, початкових – різницеві методи інтегрування за ча-

сом. Розподіли температур визначаються скінченноелементним розв’язанням задач 

нестаціонарної теплопровідності. 

Додатково для плоского напруженого стану розв’язується задача про розпов-

сюдження тріщини у пошкодженому внаслідок дії механізмів повзучості середовищі. 

Розроблено методику ідентифікації параметрів, що входять до диференційного 

рівняння для швидкості зростання тріщини, виходячи з чисельних даних розв’язання 

задачі повзучості та накопичення пошкоджень. 
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Розроблені методи реалізовано у вигляді трьох програмних комплексів для 

розв’язання двовимірних, трьохвимірних задач та задач для неосесиметричних обо-

лонок обертання, а також трьохвимірної задачі нестаціонарної теплопровідності1.  

Робота розробленого програмного забезпечення демонструється на низці 

прикладів, в яких моделюється напружено-деформований стан найбільш розпов-

сюджених елементів машинобудівних конструкцій, які працюють в умовах темпера-

турно-силового навантаження. Розлянуто моделі лопаток та корпусів газотурбінних 

двигунів, рідкісних реактивних двигунів, товстостінних труб та їхніх трійникових 

з’єднань. Аналізуютьсячисельно отримані розподіли температур, компонентів напру-

жено-деформованого стану, параметру пошкоджуваності та форми та швидкості руху 

тріщин. Обговорюються можливості керування довготривалою міцністю конструктив-

них елементів.  

УДК 621.833 

О РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

В РЕДУКТОРОСТРОЕНИИ, НЕ ИМЕЮЩИХ АНАЛОГОВ В МИРВОЙ 

ПРАКТИКЕ 

Попов А. П., Попова Л. А., Савенков О. И. 

Рис. 1. Принципиальная схема ГТЗА:1 – ГТД; 2 – выходной вал ГТД; 3, 5 – зубчатые 
муфты; 4 – промежуточный вал; 6 – входной вал зубчатой передачи; 7 – зубчатая 
передача; 8 – выходной вал зубчатой передачи; 9 – звукоизолирующая муфта; 10 – 
вал винта 

1
1. .Бреславський Д.В. Проектування та розробка скінченноелементного програмного забез-

печення. / Д.В. Бреславський, Ю.М. Коритко, О.А. Татарінова.− Харків, «Підручник НТУ «ХПИ».- 2017. 

– 232 с.
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I. Разработаны зубчатые передачи с n-парным зацеплением прямых и косых 

зубьев нормального и «глубокого» профиля с целью кардинального улучшения виб-

роакустических характеристик. 

1. Указанные передачи состоят из двух, трёх, четырёх и пяти венцов шестерни

и колеса, причём указанные венцы зубчатых колёс повернуты относительно друг 

друга в окружном направлении на определённый угол. 

2. Показано, что уровень снижения вибрации и шума в децибелах ΔL в прямо-

зубых зубчатых передачах с нормальным профилем составляет 9,5…18,4 дБ, а с 

«глубоким» профилем – ΔL = 14,0…22,6 дБ. 

3. Уровень снижения ΔL в косозубых передачах с нормальным профилем со-

ставляет 20,4…24,1 дБ, а с «глубоким» профилем – ΔL =22,9…27,9 дБ. 

4. Зубчатые передачи с трёхпарным зацеплением зубьев были изготовлены в

Канаде и после успешных испытаний внедрены на судах береговой охраны. 

II. О разработке зубчатых передач с пространственной системой зацепления

зубьев. 

1. Указанные разработки базируются на новой теории контактной прочности,

созданной проф. Поповым А.П., и они предусматривают замену прямолинейных об-

разующих боковых поверхностей зубьев шестерни криволинейными образующими с 

постоянным радиусом кривизны. 

2. Данные зубчатые передачи вследствие замены линейного контакта точеч-

ным контактом зубьев позволили: 

а) повысить нагрузочную способность по контактным напряжениям в 

1,7…2,4 раза по сравнению с линейным контактом зубьев, а по напряжениям изгиба 

в 1,4…1,7 раза. 

б) снизить вес передач и габариты от 25% до 40%, а также повысить допус-

каемые величины контактных напряжений в 1,5…2,0 раза. 

3. Решения контактных задач выложены не только с учётом линейной зависи-

мости между упругими деформациями и напряжениями, но и впервые с учётом не-

линейности. 

4. С целью проверки достоверности эффективности точечного зацепления

зубьев на ГП НПКГ «Заря» - «Машпроект» (г.Николаев) была впервые изготовлена и 

испытана зубчатая передача с точечным контактом зубьев, которая при числе цик-

лов нагружения 128,5·106 показала отменные эксплуатационные качества. 

III. Следует отметить, что по указанным разработкам проф. А.П. Поповым

опубликованы две книги и свыше 200 научных статей и патентов на изобретения. 



10 

УДК 621.438 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИБРАЦИОННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ СПЕКЛ-ИНТЕРФЕРОМЕТРИЕЙ 

Ткач М. Р., Золотой Ю.Г., Довгань Д.В.,  

В процессе доводки современных тепловых двигателей (газотурбинных, порш-

невых с турбонаддувом) особое внимание уделяется снижению динамических нагру-

зок на их элементы. Это требует выявление источников переменных нагрузок и оп-

ределения вибрационных характеристик элементов двигателей. Анализ эксплуата-

ционной надёжности двигателей показывает, что во многом их ресурс определяется 

состоянием рабочих лопаток турбин и компрессоров. Известно, что условия их экс-

плуатации характеризуются  предельно высокими нагрузками, вызванных высокими 

температурами, полями центробежных и газодинамических сил, а также, существен-

ной неравномерностью потока рабочего тела. 

В процессе доводки газотурбинных двигателей (ГТД) определение собственных 

частот и форм колебаний рабочих лопаток компрессоров и турбин является обяза-

тельным этапом разработки. Эффективным инструментом исследования динамиче-

ских параметров элементов двигателей являются неразрушающие бесконтактные 

когерентно-оптические методы измерения, к числу которых и относится спекл-

интерферометрия [1]. 

Метод электронной спекл-интерферометрии (ESPI) обеспечивает вибродиагно-

стику рабочего колеса в режиме экспресс-анализа, т.е. в реальном времени. При 

этом, по сравнению с методами голографической интерферометрии, принципиально 

снижаются временные, трудовые и материальные затраты вследствие невысоких 

требований к когерентности лазерного излучения и виброизоляции оптической схе-

мы при проведении эксперимента, а также отсутствия высокоразрешающих фоторе-

гистрирующих материалов и соответствующей химической обработкой. 

В ряде случаев: наличие теплозащитного покрытия, сложные внутренние по-

лости, металлургические особенности и т.п. неразрушающие бесконтактные коге-

рентно-оптические методы измерений позволяют получить наиболее достоверные 

результаты. 

Cпекл-структура (speckle — крапинка, пятнышко) — это нерегулярная интерфе-

ренционная картина, которая образуется при взаимной интерференции когерентных 

световых волн, характеризующихся случайным распределением фаз и интенсивно-

стей. На ней наблюдается структура случайно расположенных светлых и темных 

участков изображения. Спекл-картина образуется при когерентном освещении объ-
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ектов с диффузно-рассеивающей поверхностью, к которым относится и шероховатая 

поверхность лопатки. Интерференция двух спекл-картин — предметной и опорной 

(см. далее) — образует результирующую спекл-картину. Яркость в каждой точке ко-

торой определяется разностью фаз складываемых световых волн. При наблюдении 

усредненной во времени спекл-картины (в условиях непрерывного излучения лазе-

ра) максимальный контраст имеют спеклы, соответствующие узлам колебаний. 

Такой подход позволяет определять лишь дислокацию узловых линий (линий 

неподвижных точек на поверхности), но не дает возможность оценить распределе-

ние амплитуд колебаний по поверхности лопатки. Эффект изменения контраста 

спекл-картины на изображении вибрирующей поверхности лопатки используют толь-

ко для настройки на резонанс [2]. Определение же формы колебаний лопатки осу-

ществляется методом корреляционной спекл-интерферометрии. Для этого в статике 

производят двукратную регистрацию спекл-структур — до и после деформирования 

лопатки, затем оба изображения вводят в компьютер и производят поэлементное 

вычитание их интенсивностей. 

Теоретически показано и экспериментально выявлено, что при вибрации рас-

пределение контраста спеклов на изображении лопатки позволяет определить фор-

мы ее колебаний [3, 4]. Как следует из результатов математического моделирова-

ния, контраст картины спеклов является функцией амплитуды колебаний точек по-

верхности лопатки и по мере ее увеличения резко падает. Определение функции 

распределения контраста спекл-картины с использованием разработанной авторами 

компьютерной программы позволяет оперативно обрабатывать экспериментальную 

информацию. 

Экспериментальная часть 

В качестве объектов исследований выбраны рабочая лопатка компрессора ГТД 

и рабочие колеса турбонаддувочного агрегата двигателя внутреннего сгорания 

(ДВС). При исследовании относительно небольших деталей тепловых двигателей 

экспериментальная установка реализует метод ESPI с диффузным опорным пучком 

[3–5] (рис. 1а). 

В качестве источника света служит лазер ЛГН-215 мощностью излучения 50 

мВт, λ=0.63 мкм и длиной когерентности порядка 20 см. Луч лазера 1 расширяется 

сферическим зеркалом 2 и через светоделитель 4 освещает вибрирующий объект 5, 

образуя на матрице видеокамеры 3 предметное спекл-поле. Свет, отражённый от 

светоделителя 4, диффузно рассеивается ретроотражателем 6, который вибрирует 

с частотой 2-3 Гц в направлении освещения, образуя опорное спекл-поле. В каче-

стве ретроотражателя использована полимерная световозвращающая плёнка, т.к. 
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падающий на неё пучок света отражается преимущественно в направлении источни-

ка освещения. Это позволило путем варьирования (в небольших пределах) расстоя-

ния между зеркалом 2 и оптической осью камеры 3 оптимизировать интенсивность 

опорного пучка света. Высокий коэффициент отражения световозвращающей плёнки 

позволил рационально использовать энергию лазерного луча, а в качестве светоде-

лителя применять стеклянную пластинку толщиной 2-3мм. Cветоделитель располо-

жен как можно ближе к объекту с целью минимизации влияния внешних возмущений. 

Интерференция предметного и опорного спекл-полей происходит на светочув-

ствительной матрице видеокамеры. Перед камерой дополнительно установлена 

диафрагма таким образом, чтобы средний размер спеклов занимал несколько пик-

селей на изображении. Камера 3 – DV камера SONY DCR-TRV с разрешением 

720х576. Вибровозбуждение исследуемой конструкции осуществляется пьезокера-

мическим вибропреобразователем, на который подаётся синусоидальный сигнал 

звукового генератора, усиленный усилителем низкой частоты 9.  

В оптической схеме стенда EPSI-1 (рис.1а) размер ретроотражателя должен 

быть больше объекта, что приводит к некоторым неудобствам при исследовании 

крупных объектов, вследствие необходимости обеспечить вибрацию большой стек-

лянной пластины. 

Исследование рабочего колеса турбокомпрессора ТКР-11 выполнено на уста-

новке ESPI-2 (рис.1б) оптическая схема которой создана на основе таковой для ус-

тановки ESPI-1, с доработками, позволяющими исследовать объекты достаточно 

Рис. 1. Оптические схемы установок: 

 а-ESPI-1: 1 – лазер, 2 – зеркало, 3 – камера, 4 – стекло, 5 – объект исследования, 6 – подвижный 

ретроотражатель, 7 – устройство управления ретроотражателем(УУР), 8 – устройство управления 

шаговым двигателем(УУШД), 9 – усилитель низкой частоты (УНЧ), 10 – ПК 

 б-ESPI-2: 1 – лазер, 2 – микрообъектив, 3 – светоделительный клин, 4 – объект исследования, 5 – 

линза, 6 – подвижное зеркало, 7 – устройство управления подвижным зеркалом (УУПЗ), 7 – устрой-

ство управления шаговым двигателем (УУШД), 9 – рассеиватель, 10 – стекло, 11 – камера 



13 

больших размеров. В этой схеме луч лазера 1 через микрообъектив 2 и светодели-

тельный клин 3 освещает вибрирующий объект 4, создавая предметное спекл-поле. 

Отражённый луч колимируется линзой 5 и попадает на подвижное зеркало 6, кото-

рое перемещается в нормальном направлении с частотой 2-3 Гц. Далее свет, прохо-

дя через рассеиватель 9, образует опорное спекл-поле. Совмещение опорной и 

предметной картины происходит непосредственно вблизи объектива камеры 11 на 

стекле 10. Амплитуда колебаний зеркала 6 выбирается такой, чтобы при минималь-

ном её значении результирующие картины спеклов, соответствующие моментам ам-

плитудных отклонений были взаимно инвертированы. Камера передаёт полученное 

изображение на ПК 12, где происходит дальнейшая обработка. Повысить качество 

результирующей интерферограммы удалось усреднением нескольких изображений 

полученных при различных опорных спекл полях. Это достигалось смещением на 

100-200 мкм ретроотражателя (см. рис.1а) или рассеивателя (см. рис.1б) в его плос-

кости между экспозициями с помощью привода с шаговым двигателем, которым 

управляет УУШД 8 с ПК 12. 

В данной работе применялся стандартный подход корреляционной спекл-

интереферометрии – фиксация первого изображения, сдвиг фазы, повторная фик-

сация и последующее сравнение этих изображений. Основная идея определения 

колебательных мод в реальном времени заключается в том, что бы обрабатывать 

кадры, записанные в моменты соседних амплитудных отклонений ретроотражателя, 

колеблющегося с частотой 2-3Гц и амплитудой 0.25λ. Проблема согласования коле-

баний и фиксации кадров была решена следующим образом. Сигнал возбуждения 

низкочастотных колебаний через компаратор заводится в ПК и ПО регистрирует кад-

ры через определённый промежуток времени после изменения полярности возбуж-

дающего сигнала. Каждый последующий кадр вычитается из предыдущего и подни-

мается контраст полученной картины. В результате мы наблюдаем изменяющуюся 

картину интерференции на мониторе ПК (рис. 2) [4]. 

Определение динамических характеристик выполнено применительно к рабо-

чей лопатке компрессора ГТД высотой 54 мм. В корневом сечении, хорда составляет 

37 мм., относительная толщина профиля — 0,1, а его относительная стрелка проги-

ба — 0,075. Угол закрутки периферийного сечения 17° (рис. 3). Материал лопатки — 

титановый сплав ВТ3-1 по ГОСТ 26492. В процессе исследований динамических ха-

рактеристик рабочей лопатки компрессора ГТД в диапазоне 1,4…30,5 кГц выявлено 

15 частот (и соответствующих им форм) резонансных колебаний. Ряд характерных 

форм резонансных колебаний приведены на рисунке 3. Отмеченные выше значения 
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частот резонансных колебаний определены по среднему значению частот появления 

и частоты исчезновения наблюдаемой картины резонанса. 

Рис. 2. Интерфейс программы обработки 

Рис. 3. Рабочая лопатка компрессора ГТД и распределение узловых линий по по-
верхности ее корытца для указанных резонансных частот 

Это соответствует примерно половинным значениям резонансной амплитуды 

на амплитудно-частотной кривой (при постоянном значении уровня вибровозбужде-

ния лопатки). Разница этих частот (полоса резонанса) составляет 0,5–1,0% значения 

резонансной частоты. Появление полосы резонанса связано с внутренним трением в 
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материале и конструкционным гистерезисом, а также с неравномерностью по объе-

му свойств материала лопатки. 

При исследовании вибрационных характеристик рабочих колес турбокомпрес-

соров ТКР-5 и ТКР-11 осуществлено консольное закрепление на рабочем валу, что 

обеспечило граничные условия, приближённые к реальным. На этом же валу собран 

вибровозбудитель из набора пъезокермических шайб. Особенность резонансных 

колебаний дисков, с размещенными на них лопатками состоит в том, что они пред-

ставляют собой единую колебательную систему, т.е. колебания лопаток и диска 

взаимосвязаны [5, 6]. 

а б 
Рис. 4. Рабочие колеса турбокомпрессоров и распределение узловых линий на приве-

денных резонансных частотах: а-ТКР-5; б- ТКР-11 

На некоторых формах колебаний эта взаимосвязь просматривается существен-

но, а на других – колебания лопаток и диска можно рассматривать как независимые. 

Это требует возможности наблюдения форм колебаний, как с гладкой, так и с обло-

паченной сторон рабочего колеса. Это обеспечено размещением колеса в зажимном 
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устройстве на поворотной платформе, ось вращения которой совмещена с верти-

кальным диаметром колеса. Ряд характерных форм колебаний колеса компрессора 

ТКР-11 приведен на рис. 4.  

Выявленные частоты и формы колебаний даны в таблице. 

Как следует из приведенных данных выявлены резонансные колебания  при ко-

торых амплитуды колебаний 

лопаток на по рядок превы-

шают амплитуды колебаний 

точек диска – колебания 

единичных лопаток (КЕЛ). 

На ряде частот колеба-

ния рабочего колеса эквива-

лентны формам колебаний 

диска с приведенной жёст-

костью (ДПЖ). На большей 

части резонансных частот 

получены связанные коле-

бания. В этом случае в процесс вибрации вовлечены диск и лопатки одновременно и 

амплитуды колебаний лопаток соизмеримы с амплитудами колебаний точек диска. 
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ТКР 11 ТКР 5 

Частота, Гц Форма ко-
лебаний 

Частота, Гц Форма 
колебаний 

5547 связанные 17835 ДПЖ** 

5650 связанные 20320 ДПЖ 

6591 КЕЛ* 22180 ДПЖ 

7739 КЕЛ 22630 ДПЖ 

8463 связанные 28130 связанные 

9713 КЕЛ 32740 ДПЖ 

10680 КЕЛ 36100 КЕЛ. 

11022 связанные 51250 ДПЖ 

11859 связанные 67140 связанные 

12795 связанные 

14880 связанные 

15067 ДПЖ 

20028 КЕЛ 

31000 КЕЛ 



Секція № 1. НОВІТНІ ДОСЯГНЕННЯ 

У ГАЛУЗІ ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ 

УДК 629.5.012 

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ПРОМИСЛОВИХ МІКРОСФЕР 

ЯК НАПОВНЮВАЧІВ СФЕРОПЛАСТИКІВ 

Бурдун Є. Т., Єлсуков І. О. 

Порожнисті замкнені мікросфери діаметром від 5–500 мкм з уявною густиною 

від 100–700 кг/м3 призначені для виробництва матеріалів плавучості підводних техні-

чних засобів Світового океану. Виробниками мікросфер є в основному фірми США, 

Китаю, Росії, Великобританії та Японії.[1]В якості сировини для виготовлення мікро-

сфер використовується скло різних складів. Мікросфера в структурі сферопластику 

знаходиться у стані близькому до гідростатичного навантаження. Ідеальною мікро-

сферою буде така, у якій об’ємна деформація εvмсф, що розраховується за формулою 

 мсф

 мсф

v

P

K
  (1) 

дорівнює об’ємній деформації сферопластикуεvCП, як масиву квазіізотропного матері-

алу: 

vCП

СП

P

K
  , (2) 

де Р – гідростатичний тиск, МПа;  Кмсф– об’ємний модуль стискання мікросфери, 

МПа.КСП– об’ємний модуль стискування сферопластику,МПа.

У такому масиві сферопластику практично не виникає концентрація напружень 

на мікросфері (або вона незначна).Ідеальним наповнювачем є мікросфера,для якої 

виконується умова: 

 м с ф СПК К       (3)

Ціль роботи полягає в аналізі властивостей промислових мікросфер провідних 

країн з позиції кращих варіантів складів використання в сферопластиках. Порівняль-

на теоретична оцінка марок мікросфер проводилась за спів поставленням модулей 

об’ємного стискання сферопластиківна базі епоксидного зв’язуючого«ЭД-20» при 
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ζ=0,63. Модулі об’ємного стискання сферо пластика КСП розраховувались за матема-

тичними моделями [2] i [3].Автор [2,с.107] стверджує, що його модель має мінімальну 

погрішність результатів при ζ<0,5. Це підтверджують розрахунки при ζ=0,63, модуль 

КСП перевищує експериментальне значення на незначну величину,формули для роз-

рахунку громіздкі, але є більш реальними, в порівнянні з моделлю [3]. Представлені 

далі розрахунки КСП виконані за моделлю [2]. 

Розрахункові значення Кмсф (рис.1, криві 1-5) і КСП(рис.1, криві 1`-5`)в залежності 

від уявної густини мікросферρмсф різних виробників: 1-Великобританія (Potters); 2- 

Китай (HGM); 3-Росія (НПО Склопластик); 4-США (3М);5- США (Eccospheres). Розра-

хункові значення модуля пружностi ЕСП вказані на рис.2. Вихідні дані для розрахунку 

вказані в [1]для всіх країн та [4] для Великобританії. 

Рис.1 - Співпоставлення значень модуля об’ємного стискання мікросфер Кмсф 

і сферопластику КСП провідних держав  

Оптимальний склад сферопластиків із умови міцності оцінює модель Лавренюка 

В.Г.[5]: 

c

2  ( 1 - 2μ ) δ
 = 1

( 1 - μ  ) 

cE

E a
, (4) 

де Ес, Е – модулі пружності і коефіцієнти Пуасона μс, μ скла та матриці, відповідно;δ-

товщина стінкимікросфери, а – внутрішній радіус мікросфери.Результати розрахунку 

наведено у табл.1. 

Таблиця 1. Оптимальні склади сферопластиків за критерієм (4) 

Марка мікросфер 
5028 

(Великобританія) 

HL-35 

(Китай) 

МСВП-4 

(Росія) 

HN32 

(США) 

SlD-270Z 

(США) 

Уявнагусти-

на,кг/м3 
280 350 300 320 270 

Значеннякритерію 1,12 1,15 0,99 0,96 1,53 
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Інші марки мікросфер за властивостями далекі від оптимального складу сферо-

пластику за цим критерієм. Найбільш ближчим до 1 у відношенні (3) дають мають 

марки мікросфер, які вказані у табл.2. 

Таблиця2. Оптимальні склади сферопластиків за критерієм (3)

Марка 

мікросфер 

5070S 

(Великобританія) 

HL-60-10000 

(Китай) 

МСВП-5 

(Росія) 

HN-60 

(США) 

SlD-270Z 

(США) 

Уявнагусти-

на,кг/м3 
700 600 400 600 270 

Значеннякритері

ю 
2,1 2,34 2,72 2,34 3,18 

Висновки:1.На мікросферах густиною більше 300–350 кг/м3 отримуються важкідля 

підводної техніки сферо пластики густиною більше 700 кг/м3. 

2. По критерію оптимальності (4) згідно з табл.1більш ефективними є мікросфе-

ри МСВП-4 (Росія).

3. По критерію оптимальності (3) згідно з табл.2 перспективні лише кварцові мі-

кросфери 5070S (Великобританія). 

1. D.Klempner&VahidSendijarevich Handbook of polymer foams and foam techology, , 2nd

edition, Hanser Publisher – Munich. 2004. – с. 515-540 

2. Ванин Г.А. Полые сферические включения// Микромеханика композиционных ма-

териалов –К. Наукова думка ,1985.– с.105 – 110 

3. Кржечковский П.Г. Экспериментально-теоретическое определение механических

характеристик структурно-неоднородных полимерных материалов / П.Г. Кржечков-

ский, В.С. Ярош // Труды НКИ,вып.84, Николаев, НКИ, 1974.– с. 82-87. 

4. Potters Europe – Engineered Glass Materials www.potterseurope.com – Techical data

sheet 3-03-042-1-07 

5. Лавренюк Б.Г. О проектировании пеноматериалов на основе полимерных связую-

щих и микросфер / Б.Г. Лавренюк, Е.Б. Петриленкова, В.А. Телегин // Труды 

НКИ,вып.42, Николаев, НКИ, 1970.– с. 99-103. 

http://www.potterseurope.com/
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УДК 629.584 

АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ТОРОЇДАЛЬНОГО 

МІЦНОГО КОРПУСУ ПІДВОДНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАСОБУ 

ВИГОТОВЛЕНОГО СПІРАЛЬНИМ НАМОТУВАННЯМ 

Бурдун Є. Т., Присташ С. Ф. 

Створення тороїдальних міцних корпусів із армованих пластиків є технологічно 

більш простим завданням ніж створення аналогічних конструкцій з металу. Основним 

методом виготовлення таких корпусів є намотування волокном (стрічкою),за його до-

помогою можна максимально реалізувати фізико-механічні характеристики волокни-

стих полімерних композиційних матеріалів (ПКМ). 

Спіральне намотування – це симетричне вкладання волокон (стрічок), при 

якому стінка багатошарового матеріалу формується парами однакових моношарів, 

які вкладаються кутами ±φ до меридіану. 

Для розрахунку корпусу, виконаного спіральним намотуванням, в дискретній 

розрахунковій моделі, представленій в роботі [1], було прийнято наступне: l2=0, 

h1=hПm та товщини моношарів=const. 

В якості міцного корпусу підводно-технічного засобу 

розглянутоортотропнітороїдальні оболонкизі склопластику (СП) та вуглепластику 

(ВП). Пружні характеристики моношару та товщина пакету були обрані з позиції 

стійкості [2]: із СП (S-2 GLAAS/Epoxy) – Е1=59ГПа, Е2=20ГПа, µ1=0,28, мhСП 064,0 ; 

із ВП (M35J/Epoxy) – Е1=207ГПа, Е2=7,4 ГПа, µ1=0,348, мhВП 04,0 . Товщина моно-

шару зі СП мhСП 3
1 1025,0  , а із ВП – мhВП 3

1 102,0  .

На базі отриманих рішень для переміщень mu  та mw  були побудовані епюри 

розподілу товщин h(θ), прогинів w(θ), нормальних зусиль Т1(θ) і Т2(θ), згинаючого мо-

менту М1(θ) та перерізуючої сили N1(θ) у меридіанному перерізі тора при М=5 для 

обох вищезгаданих матеріалів оболонок. 

Максимальні сумарні значення напружень σθ для тороїдальних міцних корпусів 

в обох прикладахдосягають на зовнішньому екваторі в т. А(θ=180°), а для сумарних 

напруженьσψ – в т. В (θ=0°). Головний вклад в НДС в цих точках вносять нормальні 

зусилля Т1(θ) і Т2(θ). 

Висновки: 

1. Розроблено уточнений метод визначення компонентів НДС композиційних

тороїдальних міцних корпусів підводних технічних засобів при спіральному 

намотуванні. 
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2. Встановлено, що максимальні нормальні зусилля
max
1Т  при θ = π, а 

max
2Т

при θ=±π/2.Згинальні моменти 
max
1М  при θ=±5π/6, а максимальні сумарні значення 

напружень σθ в т. А (θ=180°), а для сумарних напружень σψ – в т. В(θ=0°). 

3. Показано, що при спіральному намотуванні напруження в два рази вищі ніж

при поперечній намотці в комбінації з повздовжньою намоткою (або викладкою). 

1. Sizonenko O. Peculiarities of stress-strain state of toroidal pressure hull, made by

winding.. / O. Sizonenko, E. Burdun, S. Prystash // International journal for science, tech-

nics and innovations for the industry. Machines, Technologies, Materials, Year ХII Issue 

6/2018. – P. 240-243 

2. Крептюк А.В. Проектирование и метод расчета устойчивости композитных

тороидальных прочных корпусов подводных технических средств, полученных про-

дольно-поперечной намоткой / А.В. Крептюк // Проблемы техники: Научно-

производственный журнал. – 2011. – №2. – С. 113-127. 

УДК 539.3 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ И ПЕРЕМЕЩЕНИЙ  

В ПОЛЯРНО-ОРТОТРОПНОМ ДИСКЕ СТЕПЕННОГО ПРОФИЛЯ, 

ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ВОКРУГ ОСИ, СОВПАДАЮЩЕЙ  

С ЕГО ДИАМЕТРОМ 

Королевич В. В. 

В механических расходомерах жидкостей и газов, тахометрах, гироскопах, ап-

паратах пищевой и химической промышленности рабочий орган в форме диска вра-

щается с угловой скоростью ω вокруг оси, лежащей в плоскости диска и совпадаю-

щей с его диаметром. Пусть толщина диска     вдоль радиуса r изменяется по сте-

пенному закону       
  

 
 
 

   е    ,   - толщина диска на внутреннем контуре 

радиуса   .На внешнем контуре радиусаR диск свободен от внешних усилий, а на 

внутреннем контуре он жестко соединен с ядром (вставкой), так что отсутствуют пе-

ремещения точек внутреннего контура диска. Материал диска обладает цилиндри-

ческой анизотропией. 

Разрешающая система дифференциальных уравнений в перемещениях в по-

лярных координатах r,θимеет вид [1]: 
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где               – радиальная и тангенциальная компоненты вектора перемещения

              модули упругости анизотропного тела в радиальном и тангенциальном 

направлении соответственно;             – модуль сдвига;    – коэффициент

Пуассона;    плотность материала диска. 

Представим компоненты перемещений                в виде конечных рядов 

Фурье: 

                                                     (2) 

Подстановка разложений (2) в систему (1) приводит к системе обыкновенных 

дифференциальных уравнений для коэффициентов                 . Решение этой 

системы есть 
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   - корни первого 

характеристического уравнения;  
              – корнивторого характеристического

уравнения:            
  

   
                   

                  
  
   

                                   

                                              – собственный вектор, соответст-

вующий корню   
   

;    
            – частные решения системы уравнений (1).
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Зная перемещения                легко по известным формулам [1]найти ком-

поненты напряжений                         , которые здесь не выписываем ввиду 

их громоздкости. 

Для полярно-ортотропного диска постоянной толщины (   ) полученные ре-

зультаты совпадают с ранее найденным автором  решением, которое искалось с по-

мощью функции напряжений Эри [2]. 

1. Лехницкий С.Г. Теория упругости анизотропного тела. – М., Наука, 1977. –

С. 416 

2. Королевич В.В. Напряженное состояние полярно-ортотропного диска, вра-

щающегося вокруг диаметра // Теоретическая и прикладная механика. – Минск, 1987. 

– Вып. 14. – С. 77 – 80.

УДК 539.3 

НЕОСЕСИММЕТРИЧНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ВРАЩАЮЩИХСЯ 

АНИЗОТРОПНЫХ ТУРБИННЫХ ДИСКОВ КОНИЧЕСКОГО 

И ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО  ПРОФИЛЕЙ 

Королевич В. В., Медведев Д. Г. 

В работе  исследуется влияние дискретно расположенных на ободе лопаток 

на напряженное состояние турбинных дисков конического и экспоненциального про-

филей. На внешнем контуре дискрадиуса  Rсоединен с ободом, несущим чётное 

числоNодинаковых лопаток. На внутреннем контуре диска радиуса   действует кон-

тактное давление   , возникающее при посадке диска с натягом на вал. Толщина 

     конического диска изменяется вдоль радиуса rпо закону:         
 

  
  где  - 

радиус окружности пересечения образующих конуса       . Для экспоненциально-

го диска -       
      , где   -толщина диска в центре при       параметр    . 

Турбинный диск вращается с постоянной угловой скоростью ω вокруг нормальной 

оси, проходящей через его центр. Материал диска обладает цилиндрической анизо-

тропией. 

При вращении турбинный диск будет испытывать интенсивные центробежные 

нагрузки, как на сам диск, так и на обод и лопатки с узлами крепления. Разлагая на-

грузку от лопаток на обод в ряд Фурье по косинусам с чётными номерами, получим 
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для распределенной нагрузки интенсивностью         выражение:         

  л 

    к 
            

    , 

где л   л   
  ц т 

л - центробежная сила лопатки,  л - её масса; ц т 
л  - расстояние от 

оси вращения до центра тяжести лопатки; ширина к  и товщина  к  обода. Радиаль-

ное перемещение  к     в ободе равно [1]: 

 к     
 

 к  к  к 
       к      

        
 

 
 к   

    
      , 

где  к  – модуль упругости материала обода,   - внешний радиус обода,   - толщина 

диска на внешнем контуре,   
     – радиальное напряжение в диске на внешнем кон-

туре. Полученное перемещение  к     следует приравнять радиальному перемеще-

нию       в диске в месте сопряжения с ободом 

Компоненты напряжений                          и перемещений        

      в диске выражаются через функцию усилий        удовлетворяющая неодно-

родному дифференциальному уравнению 4-го порядка в частных производных. Об-

щее решение уравнения разыскивается в виде ряда Фурье для       по косинусам с 

чётными номерами. Подстановка разложения в уравнение приводит к бесконечной 

системе обыкновенных дифференциальных уравнений для коэффициентов 

да     . Решение дифференциального уравнения для функции      \, описываю-

щей осесимметричную деформацию, представляется в гипергеометрических функ-

циях [2]. Дифференциальные уравнения для             описывающие симмет-

ричную деформацию диска, сводятся к интегральным уравнениям Вольтерра 2-го 

рода, которые решаются аналитически с помощью резольвенты или численными 

методами.  

 Анализ результатов расчёта показывает, что максимальным напряжением в 

анизотропных турбинных дискахпеременной толщины является тангенциальное на-

пряжение             на внешнем контуре диска,  зависящее от числа Nлопаток на 

ободе. Окружное напряжение   
к     в ободе тоже зависит от числа Nлопаток. Кроме 

того, надо учитывать концентрацию напряжений в местах крепления лопаток на обо-

де. 

 

1. Бояршинов С .В. Основы строительной механики машин  - М., Машино-

строение, 1973. – 456 с. 

2. Бурмистров Е.  .  Напряжения  в  ортотропных вращающихся дисках пе-

ременной толщины// Некоторые задачи теории упругости о концентрации напряже-

ний и деформации упругих тел. – Саратов, 1970. – Вып.5. – С. 80 – 86. 
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УДК 539.3 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ РАБОЧИХ ЛОПАТОК 

ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Моргун С. А., Куприянова И. А., Красий Д. В., Разгон О.В., Корниенко В. Б. 

Рассматривается задача определения собственных частот и форм колебаний 

рабочих лопаток (РЛ) турбин и компрессоров газотурбинного двигателя (ГТД). Мате-

матическая модель РЛ строится с использованием метода конечных элементов 

(МКЭ). Лопатка рассматривается в прямоугольной правой системе координат xyz. 

Ось x параллельна оси вращения ротора турбины; ось z направлена по радиусу от 

оси вращения. Для исследования колебаний лопаток разработан конечный элемент 

с изменяющимися характеристиками для моделирования пера лопатки. Он пред-

ставляет собой изопараметрический криволинейный элемент 2 порядка, который 

имеет восемь узлов на срединной поверхности: по пять степеней свободы в каждом 

узле (три перемещения и два угла поворота нормали к срединной поверхности). Пе-

реход от глобальной декартовой системы координат лопатки к криволинейной сис-

теме координат элемента может быть представлен в следующем виде: 

 
  

  

  
          

   

 
 

  
 

  
 

  
 

           
   

 
 

  
 

  
 

  
 

                   (1) 

(           ) 

где                    - декартовы координаты элемента; 

   
    

    
   – декартовы координаты узла i; 

      - криволинейные координаты элемента; 

        - функции формы элемента.        =1 в узле i.        =0 в других узлах. 

Перемещения каждой точки элемента в направлениях x,y,z обозначаются 

           ,            ,             соответственно, которые являются проек-

циями вектора перемещений    . По аналогии с формулой (1) перемещения в преде-

лах элемента определим в следующем виде: 

 
  

  

  
           

  
 

  
 

  
 

             
  

 
  

   
 

   
 

   
 

   
    

   
 

   
 

   
 

   
                      (2) 

(            ) 

где  

  
 

  
 

  
 

  - вектор перемещений   - го узла элемента; 

   - толщина элемнета в месте расположения узла  ; 
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  и  

   
 

   
 

   
 

  - ортонормированные векторы, образующие с единичным вектором 

нормали к срединной поверхности в узле   правый орт; 

  
  и   

  - углы поворота нормали в узле  относительно векторов       и      . 

Для получения основных соотношений метода конечных элементов восполь-

зуемся вариационным принципом Лагранжа [1]: 

  

   
 
 

  
 
  

    
                                                                       

( i=1,2,…,n ) 

где    - обобщённые координаты; 

 =П-Т-А – функция Лагранжа. 

Выразив потенциальную энергию (П) и кинетическую энергию (Т) через обоб-

щённые перемещения узлов элемента, а также воспользовавшись зависимостями 

[1]: 
  

   
       и 

  

    
        , получаем уравнения свободных колебаний рассматри-

ваемого элемента: 

                                                                    (4) 

где       
    

    
      

    
    

     
    

      
    

    - компоненты вектора обобщённых 

перемещений узлов элемента; 

    – компоненты матрицы масс M; 

   - компоненты матрицы жёсткости K. 

Значения собственных частот и собственные формы колебаний рассматри-

ваемых лопаток, расчитанные по приведённой выше методике,  хорошо согласуются 

с результатами расчётов методом динамических суперэлементов [3], а также с экс-

периментальными данными [4]. 

 

1. Воробьев Ю.С.  Колебания лопаточного аппарата турбомашин / Ю.С. Во-

робьев. – К.: Наук. думка, 1988. – 224 с.  

2. Мор ун С.А. Экспериментальное исследование свободных колебаний лопа-

ток газотурбинного двигателя / С.А. Моргун, А.С. Каиров // Методи розв’язання прик-

ладних задач механіки деформівного твердого тіла: Збірник наукових праць. – Дніп-

ропетровськ: Ліра. – 2011. – Вип.12 – С. 224 – 229.  

3. Мор ун С.А. Исследование собственных колебаний лопаток газотурбинного 

двигателя методом динамических суперэлементов / С.А. Моргун, А. С. Каиров // 

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. Збірник науковихпраць. – 

Дніпропетровськ: Ліра, 2012. – Вип.20 – С. 176 – 182. 
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УДК 621.981 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВЛИЯНИЯ ОСЕВЫХ НАПРЯЖЕНИЙ РАСТЯЖЕНИЯ НА ПАРАМЕТРЫ 

УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО ИЗГИБА ОБРАЗЦОВ 

Новошицкий, А. В., Довгошия И. И. , Тимошенкова В. В.  

Приспособление предназначено для исследования влияния осевых напряже-

ний растяжения на величину упругого пружинения при упругопластическом изгибе 

образцов из труднодеформируемых нержавеющих сталей. 

Для испытаний изготавливаются плоские образцы из нержавеющих сталей 

размерами 270х40 мм с толщинами в диапазоне 0,15…0,30 мм. 

Конструктивная схема и общий вид изготовленного приспособления представ-

лены на рис. 1. 

Приспособление позволяет деформировать одновременно два образца. 

Образцы 5 укладываются между оправкой 10 и присоединенными к ней под-

вижными наконечниками 6. С помощью прижимных планок 7 и штифтов 3 осуществ-

ляется деформирование и зажим концевых участков образцов при затяжке винтов 4. 

Взаимное положение прижимов 8 обеспечивается штифтами 3. Рамка 2 с силовым 

винтом 1, закрепленная на одном из прижимов, обеспечивает при вращении силово-

го винта обжим образцов вокруг оправки. Предельное перемещение прижимов огра-

ничивается размерными ограничительными шайбами 9.  

 

        

а       б 

Рис. 1. Конструктивная схема и общий вид приспособления 
для испытаний образцов 

Подготовленное к испытаниям приспособление с образцами крепится к под-

вижной и неподвижной траверсам универсальной испытательной машины FP-10/1 

(Германия) (рис. 2). 
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Рис. 2. Приспособление, установленное в испытательной машине FP-10/1 

 

При перемещении подвижной траверсы испытательной машины создается 

необходимая растягивающая сила, в зависимости от задаваемых напряжений рас-

тяжения. Затем образцы изгибаются при вращении силового винта приспособления. 

После деформирования производится снятие и разборка приспособления, извлече-

ние полученных образцов. 

Значения остаточных радиусов кривизны образцов, необходимые для вычис-

ления величины упругого пружинения, устанавливаются с помощью специального 

измерительного приспособления. Полученные экспериментальные данные позволя-

ют произвести их сравнение с теоретическими значениями, полученными при реше-

нии задачи упругопластического изгиба полосы с продольным растяжением 

 

 

 

 

УДК 621.452.3; 681.7; 620 

ВИЗНАЧЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОН  

ЕЛЕМЕНТІВ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ  

НА БАЗІ ЕЛЕКТРОННОЇ ЗСУВНОЇ СПЕКЛ-ІНТЕРФЕРОМЕТРІЇ 

Золотий Ю. Г., Ключник В. С.  

Розвиток сучасних галузей промисловості ставить все нові задачі, спрямовані 

на підвищення працездатності і надійності конструкцій. Для їх вирішення необхідні 

все нові методи неруйнівного контролю, що дозволяють отримувати оперативну та 

більш точну інформацію про об'єкт контролю. Серед них хотілося б виділити метод 

електронної зсувної спекл-інтерферометрії(шерографії) як найбільш розвиваючийся 
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когерентний оптичний метод аналізу конструкцій, дозволяючий безконтактно дослі-

дити поверхню об’єкту, не руйнуючи її.  

Даний метод, не є новим, та був досліджений низкою науковців, як вітчизня-

них, так і закордонних [4,5]. Простота та швидкість виявлення дефектів, робить метод 

шерографії, все більш популярним у багатьох галузях виробництва, зокрема судно-

будуванні. Проте, незважаючи на розвиток, систем неруйнівного контролю, проблема 

дефектів деталей ГТД, є так само актуальною як і завжди. Виходячи з цього була по-

ставлена задача, дослідження елементів газотурбінних двигунів, та визначення їх 

небезпечних зон. 

Проведення даних досліджень планується на розробленому експерименталь-

ному шерографічному стенді (Рис. 1). Випробування будуть проведені на партії де-

талей елементів ГТД, з метою визначення параметрів напруженого деформованого 

стану, та, як наслідок, ділянок з максимальною кількістю дефектів.  

Результати отримані в ході досліджень, дозволять визначити найнебезпечніші 

зони елементів газотурбінних двигунів, завдяки чому, можна буде запобігти значній 

кількості браку ще на етапі їх проектування.   

Проведений експеримент, дасть змогу дослідити та поліпшити характеристики 

елементів ГТД, що великою мірою вплине на суднобудування та обороноздатність 

нашої країни. 

     

Рис. 1. Експериментальний шерографічний стенд. 

 

1. Клюев В.В. Неразрушающий контроль / Клюев В.В., Мужицкий В.Ф., Горку-

нов Э.С., Щербинин В.Е. - 485 с. 

2. Ткач М. Р. Исследование форм собственных колебаний элементов ГТД ме-

тодом голографической інтерферометрии в реальном времени / М.Р. Ткач, Ю.Г. Зо-
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лотой, Д.В. Довгань, И.Ю. Жук // Авиационно- космическая техника и технология. – 

Харьков, НАУ ХАИ, 2011.  

3. Гутников, В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. /

В.С. Гутников // Энергоатом издат, 1988 — 304 с 

4. Wolfgang Steinchen, Lianxiang Yang. Digital shearography: Theory and Applica-

tion of Digital Speckle Pattern Shearing Interferometry. SPIE Press, 2003. – 330 p. 

5. Диагностика элементов и узлов конструкций с применением метода элек-

тронной шерографии / Л. М. Лобанов, В. А. Пивторак, Е. Н. Савицкая, И. В. Киянец // 

Техн. Диагностика и неразруш. Контроль. – 2008. - №4. – С. 7-13.   

УДК 621.452.3; 681.7; 620 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИБРАЦИОННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК РАБОЧИХ ЛОПАТОК ГАЗОТУРБИННЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ СПЕКЛ-ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ 

Золотой Ю. Г., Бобылев И. А. 

Метод спекл-интерферометрии является одним из перспективных методов 

экспериментального исследования динамических характеристик элементов судовых 

дизелей и турбин.  

По данной теме уже были проведены определенные исследования [2,3,4]. Од-

нако, использование устройств, реализующих принцип спекл-интерферометрии тре-

бует значительных затрат времени вследствие многократной съемки элементов ис-

следуемых а также требует учета человеческого фактора, который играет важную 

роль в проведении эксперимента . Все это делает невозможным использование та-

ких методов в условиях производства и эксплуатации судовых газотурбинных и ди-

зельных двигателей.  

Была поставлена задача усовершенствования данного метода. Для реализа-

ции данной цели был спроектирован стенд, в котором световой пучок от лазера 1 

(рис. 1) светоделителем 2 делится на проходящий и отраженный. Проходящий ос-

вещает поверхность лопатки 3, диффузно от нее отражается, проходит через свето-

делитель 4 и образует на матрице видеокамеры 5 предметное субъективное спекл-

поле в виде сфокусированного объективом изображения лопатки. Гладкая световая 

волна, отраженная светоделителем 2, рассеивается пропускающим диффузором 6 
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и, пройдя через объектив, создает на матрице опорное (или референтное) субъек-

тивное спекл-поле. 

 

Рис. 1. Оптическая схема экспериментального стенда. 

 

В результате регистрируемое камерой распределение интенсивности света 

представляет собой суммарную субъективную спекл-картину, как результат коге-

рентного сложения опорного и предметного спекл-полей. 

В результате мы получаем установку, способную работать в автоматическом 

режиме без участия оператора, что позволит значительно снизить трудоемкость 

процесса исследования, сократить время исследования каждого отдельного объекта 

а также исключить влияние человеческого фактора на результаты измерения. 

Такой подход позволит проводить полный контроль всей партии, а не выбо-

рочный контроль отдельных объектов, как это происходит сейчас. 

 

1. William N. Sharpe Springer Handbook of experimental solid mechanics [Text] / 

William N. Sharpe – Springer. ISBN: 978-0-387-26883-5. 2008 – 1098 c.   

2. Ткач, М. Р. Исследование форм собственных колебаний элементов ГТД ме-

тодом голографической інтерферометрии в реальном времени [Текст] / М.Р. Ткач, 

Ю.Г. Золотой, Д.В. Довгань, И.Ю. Жук // Авиационно- космическая техника и техноло-

гия. – Харьков, НАУ ХАИ, 2011.  

3. Ткач М. Р. Заявка на патент: Спосіб визначення частот і форм резонансних 

коливань лопаток ГТД методом спекл-інтерферометрії. Ткач М. Р., Золотий Ю. Г., 

Довгань Д. В., Жук І.Ю. Д2806 № а201300572 от 17.01.2013   

4. Ткач М.Р. Автоматизация определения собственных частот и форм колеба-

ний элементов турбин малой мощности.Ткач М.Р., Ю. Г. Золотой, Д. В. Довгань, И. 

Ю. Жук., // Авиационно-космическая техника и технология, 2013. – № 9(106). – С. 

242-249. 
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УДК.539.3 

ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПОШКОДЖУВАНОСТІ 

ПІНОСКЛА ПРИ ГІДРОСТАТИЧНОМУ СТИСКАННІ 

Соломонюк Н. С., Копійка С. В. 

Легковагова закрито порувата кераміка є перспективною в якості матеріалу 

плавучості для підводних технічних засобів. Її висока термостійкість розширює мож-

ливості дослідження океанічного дна в зоні тектонічних розломів, де потрібен захист 

технічних засобів від підвищеної температури (до 400°С). Матеріали плавучості, що 

використовуються в наш час в підводній техніці, не передбачають захист від високих 

температур. Наприклад, сферопластик може працювати тільки до 150°С, тому що 

містить епоксидну смолу в якості матриці [1], а синтактичне піноскло тече вже при 

300°С [2]. 

Знання механізмів і обсягів пошкоджуваності матеріалу плавучості при гідрос-

татичному стисканні важливо при його експлуатації. Тому будується математична 

модель накопичення пошкоджень в піноматеріалі на прикладі піноскла. 

За основу розрахункової моделі елементарної комірки піноскла прийнятий до-

декаедр, оскільки цей багатогранник є найбільш ймовірним при спінені матеріалів, 

зокрема − скла [3]. Грані додекаедру при густинах піноскла, що досліджуються, 

300 − 700 кг/м3 мають форму практично рівномірних по товщині п'ятигранних пласти-

нок. 

Визначивши з технічної теорії пластин [4] напруження в центрі грані додекаед-

ру, можна знайти її руйнуючий тиск, і, як наслідок, руйнуючий тиск для пори. 

У свою чергу величина діаметрів пор залежить від уявної густини матеріалу. 

Для визначення залежності розподілу діаметрів пор від уявної густини піноскла були 

проведені дослідження шліфів зразків піноскла з різною уявною густиною. Визначено 

характер розподілу діаметрів пор в зрізі шліфа. Встановлено дійсний максимальний 

діаметр пори і знайдена функція частоти ймовірності розподілу діаметрів в піноскла. 

З цієї функції визначається загальна кількість зруйнованих комірок від мініма-

льного до контрольованого розміру. Підстановка отриманих даних до формули тиску 

руйнування комірки дозволяє отримати методику визначення пошкоджуваності пінос-

кла в залежності від гідростатичного тиску. 

Для перевірки запропонованої математичної моделі були проведені дослі-

дження з вивчення пошкоджуваності піноскла при гідростатичному стисканні. За ре-

зультатами досліду побудовані графіки пошкоджуваності піноскла для кожного зраз-

ка. І проведено порівняння з теоретичною моделлю, яке показало, що при небезпеч-

них тисках теоретична і експериментальна криві добре корелюють між собою. 
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Висновок: знаючи густину піноскла і відсоток пошкоджених пір в ньому можна 

спрогнозувати його ресурс роботи або робочий тиск експлуатації. 
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УДК 539.3 

ИНЖЕНЕРНЫЙ РАСЧЕТ ГОФРИРОВАННЫХ ПЛАСТИН  

ПРИ ДЕЙСТВИИ КАСАТЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ НАГРУЗОК 

Юреско Т. А., Кочанов В. Ю., Петрюк О. В. 

В современных инженерных конструкциях широко используются гофрирован-

ные пластины (ГП), которые существенно повышают их прочность и жесткость при 

поперечном изгибе. Это обусловило их широкое применение в контактирующих с 

сыпучими грузами конструкциях. Значительная конструктивная анизотропия свойст-

ва ГП обуславливает соответствующие способы их расчета. Предлагается способ 

расчета ГП, выполненный применительно к конструкциям силосов для хранения сы-

пучих продуктов. 

Основной эксплуатационной нагрузкой таких ГП является воздействие сыпу-

чего груза, которое выражается через нормальную Рn и касательную Рτ (возникает за 

счет трения груза о стенку) составляющих давления [1]: 
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Нормальная составляющая давления Рn вызывает поперечный изгиб ГП, рас-

чет которого выполняется согласно [2].  

Нагрузка Рτ на ГП с толщиной листа t заменяется объемной силой: 

Y = Рτ / t       (2) 

Расчетный участок ГП расположен между ребрами жесткости (РЖ) с площа-

дью  сечения FРЖ. При незначительной жесткости поперек гофра (σу→0) уравнения 

равновесия елементарного объема  ГП (рис. 1) примут вид: 
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где σx, τxy  – нормальные и касательные напряжения в ГП;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перемещения и напряжения в ГП определятся выражениями:  




























l

x

l

x

E

l

y

Y
yxu

33

6
),(  

 




























































 ρ/λρ/λ

РЖ

ee
λ

ρ

λ

)(ρ

2

γρ2

2

1

2

1

122
),(

222

2

244

2

222

fHfy

ff

yHyH

EF

l

l

x

l

x

E

l

y

Yxl

G

Y
yxv

  (4) 

x
t

yx
fy

xy )e1(
γρ

),(τ
ρ/λ




  

                      б 

τyх+∂τyх 

σx + ∂σx 

τyх  

   σx     dx 

  

   dy 

  

х 

у 

Y 

                              а 
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Рисунок  1 – Расчетная схема  
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Выводы. Разработана процедура нового метода инженерных расчетов ГП при 

действии поверхностных нагрузок. Использование предложенного метода значи-

тельно облегчает прочностные расчеты на стадии предварительно проектирования 

несущих конструкций из ГП. 
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Секція № 2. СПЕЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 

ВИРОБНИЦТВА ПЕРСПЕКТИВНОГО ОБЛАДНАННЯ 

УДК 658.512 

ТЕХНОЛОГІЯ ВИПРОБУВАННЯ 

ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ 

Митрофанов О. С., Познанський А. С., Ткач М. Р. 

Висока економічність і ефективність роботи двигунів внутрішнього згоряння 

(ДВЗ) знаходиться в прямій залежності від якості регулювань паливної апаратури і 

правильності вибору режимів їх експлуатації [1-2]. Саме тому, інженерно-технічні 

працівники, які займаються плануванням, організацією і проведенням ремонтно-

технічних робіт, повинні приділяти особливу увагу питанням правильного і якісного 

регулювання апаратури двигуна, визначення умов і режимів його роботи. 

 Метою випробувань двигуна є перевірка його характеристик, а також якості 

виготовлення та процесів складання його деталей і вузлів.  

Програма випробувань залежить від поставленого завдання, відповідно до 

якого, застосовуються різні види стендових випробувань [3]: 

– науково-дослідні випробування проводять під час наукових досліджень для

вивчення деяких окремих властивостей двигунів; 

– доводочні випробування проводять в процесі розробки двигуна для оцінки

впливу внесених до нього змін з метою досягнення необхідних параметрів; 

− граничні випробування проводять з метою визначення залежностей між гра-

ничними значеннями параметрів двигунів і режимів експлуатації; 

−  періодичні випробування проводять для визначення впливу умов роботи на 

зміну параметрів двигуна з метою коригування параметрів; 

– типові випробування проводять після внесення в конструкцію або техноло-

гію виготовлення двигуна змін, які можуть вплинути на параметри двигуна, зазначені 

в технічних умовах, з метою оцінки ефективності та доцільності внесених змін; 

−  приймально-здавальні випробування проводяться при відповідних умовах з 

метою визначення відповідності основних параметрів двигуна вимогам ГОСТів та 

технічним умовам (ТУ) [4-5]. 



37 

Марки палива, мастила та охолоджуючих рідин, що застосовуються під час ви-

пробувань, повинні відповідати вимогам ТУ на випробуваний двигун. Їх фізико-хімічні 

показники повинні бути засвідчені паспортом або протоколом випробувань. 

Температура охолоджуючої рідини на виході з двигуна з рідинним охолоджен-

ням та температура мастила в піддоні двигуна, або перед масляним радіатором, по-

винна підтримуватися в межах, зазначених в технічних умовах на випробуваний дви-

гун, а при відсутності таких вказівок – (90 ± 5) °С. 

Атмосферний тиск, температура і вологість навколишнього повітря під час ви-

пробувань повинні знаходитися в межах, зазначених в технічних умовах на випробу-

ваний двигун. 

Покази приладів повинні зніматися при сталому режимі роботи двигуна, при 

постійних свідченнях всіх приладів. Значення крутного моменту, частоти обертання і 

витрати палива – повинні визначатися одночасно. 

При кожному випробуванні число точок вимірювань повинно бути достатнім 

для того, щоб при побудові характеристик виявити форму і характер протікання кри-

вої у всьому діапазоні обстежуваних режимів. Як правило, необхідно отримати не 

менше восьми рівномірно розташованих досліджуваних точок.  

Висновки: 

1. Проведення стендових випробувань двигунів внутрішнього згоряння, оброб-

ку дослідних даних, побудову та аналіз характеристик необхідно проводити згідно 

зазначеним технічним умовам на випробуваний двигун та з використанням ГОСТів. 

2. Невиконання умов проведення випробовувань ДВЗ призводить до зростан-

ня необгрунтованих втрат двигуном, скорочує ресурс двигуна, погіршує ефективні 

показники і показники токсичності відпрацьованих газів. 
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канина. − 2-е изд., перераб. и доп.− М.: Высш. школа, 2005. – 400 с.: ил.. 

2. Двигатели внутреннего сгорания: Конструирование и расчет на прочность 

поршневых и комбинированных двигателей / Под ред. А.С. Орлина, М.Г. Круглова. – 

4 изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1984. – 384 с. 

3. Анисимов, Г. М. Испытания лесосечных машин. Учебное пособие / Г. М. 

Анисимов, А. М. Кочнев. – СПб. : СПбГЛТА, 2008. – 488 с. 

4. ГОСТ 14846-81. Двигатели автомобильные. Методы стендовых испытаний. - 

М.: Изд-во стандартов, 1988. - 46 с. 

5. ГОСТ 18509-88. Дизели тракторные и комбайновые. Методы стендовых ис-

пытаний. - М.: Изд-во стандартов, 1988. - 46 с. 
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УДК 626.1 

ТЕХНОЛОГІЯ ПЛАВУЧОГО ВИРОБНИЦТВА ВОДНЮ  

З СІРКОВОДНЮ ЧОРНОГО МОРЯ 

Галинкін Ю. М. Проскурін А. Ю. Шалапко Д. О. Ткач М. Р. Тимошевський Б. Г. 

Людська цивілізація на сьогоднішньому етапі розвитку активно споживає різні 

види енергії, а її розвиток у значній мірі залежить від кількості енергоносіїв та якості 

акумулювання та транспортування енергії. Більшість видобутої та споживаної енергії 

отримано за рахунок використання невідновлюваних джерел. Проте обмеженість за-

пасів невідновлюваних джерел призвела до активного розвитку альтернативної ене-

ргетики, складовими якої є сонячна, вітрова, геотермальна та інші види енергетики.  

Серед альтернативних видів енергії особливе місце займає воднева енергети-

ка, оскільки він є одним з найпоширеніших хімічних елементів на нашій планеті, але, 

при цьому, він майже не зустрічається у вільному вигляді. Споживання водню мож-

ливе як за рахунок прямого спалювання у двигунах внутрішнього згоряння, газотур-

бінних двигунах, котлах та інших подібних машинах, так і у більш високоефективних 

паливних елементах залежно від того, який вид енергії необхідно отримати для спо-

живача. 

Принциповий склад плавучого виробництва з видобутку сірководню, отриман-

ня водню, безпечного акумулювання та транспортування водню, що складається з 

низки систем та підсистем: транспортування суміші сірководню і морської води з гли-

бинних шарів Чорного моря, сепарації сірководню від морської води, отримання газу 

з вмістом водню шляхом деструкції сірководню, сепарації водню з отриманого газу, 

акумулювання водню, транспортування водню. 

 

1. Аналіз стану розробок в видобуванні, деструкції та сепарації сірководню/ 

НУК ім. адм. Макарова; кер. С.С. Рижков. – УДК 621.31; ДР № 0117U007283; Інв.  № 

теми 2111. – Миколаїв, 2017. – 128 с. 

2. Zaman, Productionofhydrogenandsulfurfromhydrogensulfide / J. Zaman, A. 

Chakma // FuelProcessingTechnology. №41 (1995) P. 159-198. 

3. Suib, S. L. Newand future developments in catalysis: batteries, hydrogens to 

rageand fuelcells / Editedby Steven L. Suib. –Waltham: Elsevier B.V.,2013. – 535 p. – 

ISBN: 978-0-444-53880-2 

4. Broom, D. Hydrogen Storage Materials /The Characterisation of Their Storage 

Properties / Darren P. Broom. – Springer, 2011. – ISBN978-0-85729-220-9 
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УДК 658.512 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ  

СКЛАДНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ НА ФРЕЗЕРНИХ ВЕРСТАТАХ ІЗ ЧПК 

Митрофанов О. С.,  Познанський А. С., Ткач М. Р. 

Останніми роками числове програмне керування (ЧПК) верстатами розвива-

ється так же динамічно, як і персональні комп'ютери. Верстати із ЧПК є ключовим 

компонентом процесу виробництва деталей. Ефективне програмне забезпечення 

для виробництва в поєднанні з новітніми системами ЧПК та верстатами дозволяє 

реалізувати низку процесів, які забезпечують максимальну продуктивність підприєм-

ства. Компанія Siemens є визнаним лідером у сфері передових технологій керування 

верстатами. Системи ЧПК Sinumerik випускаються для великого різноманіття верста-

тів із ЧПК. Ці системи ЧПК мають широкий ряд опцій для різних галузей застосуван-

ня, від дрібних майстерень до великих машинобудівних підприємств. Однак викорис-

тання ЧПК потребує спеціальної підготовки висококваліфікованих фахівців. 

На машинобудівному підприємстві «Мотор-Плюс» для виготовлення деталей 

складної конфігурації застосовується вертикально-фрезерний (ВФ) верстат із ЧПК 

Sinumerik (рис. 1).  При розробці технологічних процесів обробки складних деталей 

(рис. 2) за допомогою ВФ із ЧПК одним з етапів є наладка верстата [1–4]. Вона вклю-

чає в себе підготовку технологічного устаткування та технологічного оснащення до 

виконання технологічної операції. При використанні верстата необхідно виконати під-

готовку ріжучого інструменту та технологічної оснастки, вибрати правильне розмі-

щення робочого органа верстата в початковому положенні для роботи, здійснити 

пробну обробку першої деталі, внести корегування в положення інструменту й режи-

ми обробки, а також виправити помилки в керуючій програмі. 

При організації технологічної операції обробки базування і закріплення загото-

вки впливають на якість оброблюваної деталі та точність обробки. Неправильне ба-

зування й закріплення заготовки при обробці призведуть до збільшення величини 

похибок, зниження точності обробки та відповідно якості продукції, що випускається 

підприємством, а також збільшення зносу інструменту й порушення жорсткості сис-

теми. Так, при обробці деталі з контуром, наведеним на рис. 2, неправильний вибір 

початкової координати обробки та режимів обробки призводить до появи переходів у 

місцях стикування радіусів, що є неприпустимим.  

Вибір режимів різання полягає в оптимальному поєднанні швидкості подачі рі-

зання та частоти обертання  шпинделя верстата. Режими різання зазвичай вибира-

ються в наступному порядку:  
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– максимально допустиме значення глибини різання вибирається залежно від 

величини припуску в кожному проході;  

–  установлюють найбільш допустиму подачу інструменту для чорнової та чис-

тової обробки. 

 

 
 

Рис. 1. Вертикально-фрезерний верстат із ЧПК Sinumerik 

 

Рис. 2. Корпусна деталь складної конфігурації 

При призначенні режимів різання необхідно враховувати одночасне перемі-

щення  шпинделя по декількох координатах, а також можливість виконання суміще-
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ної роботи з однаковими режимами переходів (частота обертання шпинделя та по-

дача), які несуттєво відрізняються один від одного. 

Висновки: 

1. При використанні ЧПК на машинобудівних підприємствах, перш за все, пос-

тає необхідність у підготовці кваліфікованого персоналу, який бере участь у всіх ета-

пах виробничого процесу, а також організації сервісу, що має забезпечити не тільки 

надійну роботу устаткування, але й підйом технологічного рівня всього виробництва. 

2. Визначення схеми базування, закріплення заготовки та режимів різання є 

параметрами структурної оптимізації технологічного потенціалу верстатів із ЧПК. 
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УДК 621.91 

ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ ВИЗУАЛИЗАЦИИ  

ВЫСОКОСКОРОСТНОГО КРУГОВОГО ПРОТЯГИВАНИЯ 

Бобошко В. А., Бобылев И. А. 

Была разработана программа для визуализации процесса высокоскоростного 

кругового протягивания конического колеса, которая показывает траекторию движе-

ния инструмента и форму получаемого изделия. 

3D модели для данного программного продукта создаются в программе 

Autocad и конвертируются в формат *.obj для дальнейшей работы с ними в програм-

ме Unity3D. 

Для визуализации в Unity3D был использован метод анимации key-framing, по-

зволяющий изменять размер, задавать вращение и перемещение.  
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Ключевые кадры создавались в различные моменты анимации. Все промежу-

точные переходные кадры между созданными ключами рассчитывались автомати-

чески. Расчет количества кадров для визуализации снятия припуска был произведен 

с учетом времени всего процесса обработки. 

Данным способом выполнена анимация вращения протяжки, возвратно-

поступательного движения заготовки, а также процесс формирования впадины. 

Припуски впадин в заготовке моделировались на каждый кадр отдельно в про-

грамме Blender с помощью модификатора «Булевых Операций» путем добавления 

модели круговой протяжки с указанием координат оси вращения. 

Кадр из анимации процесса обработки представлен на Рис. 1 

 

 
Рис. 1. Кадр визуализации 

 
В разработанной программе была реализована визуализация отклонения 

размеров и формы от заданных, путем выделения отклонений другим цветом. 

Выводы. Разработанный программный продукт, позволяет визуализировать 

процесс высокоскоростного кругового протягивания и упрощает принятие многих 

ключевых решений по оптимизации данного процесса. 

 

1. Черепахин А.А. Особенности высокоскоростного протягивания зубчатых ко-

лес : монография / А.А. Черепахин, В.М. Виноградов, В.А. Кузнецов, В.В. Клепиков. – 

М. : Издательство «Русайнс», 2015. – 228с. 

2. «Blender Basic»  [Электронный ресурс]/ James Chronister/ Режим доступа:  

http://b3d.mezon.ru/index.php/Blender_Basics_3-rd_edition 

3. Creighton R.H. Unity 3D Game Development by Example (Beginner's Guide) / 

Ryan Henson Creighton / Packt Publishing, 2010 

4. Хейлсберг А. Язык программирования C# / А. Хейлсберг, М. Торгерсен, С. 

Вилтамут, П. Голд / Издательство “Питер”, 2012 

http://b3d.mezon.ru/index.php/Blender_Basics_3-rd_edition
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УДК 621.91 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ  

ВИЗУАЛИЗАЦИИ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО  

КРУГОВОГО ПРОТЯГИВАНИИ 

Бобошко В. А.,  Ключник В.С. 

Для современного процесса комплексного проектирования и изготовления де-

талей на оборудовании с ЧПУ, а также сложной формообразующей технологической 

оснастки  характерно значительное повышение сложности и размера управляющих 

программ. Вследствие чего, все чаще применяются программы визуализации траек-

тории движения инструмента и формы получаемого изделия, позволяющие упро-

стить процесс отладки и проверки изготовления детали, а также выявлять ошибки на 

ранних стадиях проектирования и устранять их. 

Зачастую программные модули не универсальны, а разрабатываются под не-

обходимый тип обработки. Однако программа визуализирующая процесс высокоско-

ростного кругового протягивания в нашей стране не была разработана, а зарубеж-

ные аналоги, по понятным причинам, недоступны.  

Для решения данной задачи, была поставлена цель о разработке такой про-

граммы. В качестве ее решения был выбран графический редактор Blender, обла-

дающий рядом преимуществ, в частности: свободным доступом, наличием большого 

количества функций и сравнительно небольшим объемом самой программы. 

Для визуализации процесса кругового протягивания, в первую очередь, тре-

буются 3D модели заготовки и инструмента. Данные модели были созданы в систе-

ме проектирования  «Kompas» и конвертированы в формат *.obj для последующего 

импорта в среду Blender. 

Визуализации в Blender реализуется при помощи метода анимации key-

framing, позволяющего задавать размер, вращение и перемещение объектов. С це-

лью получения качественной анимации было задано: соответствующее количество 

кадров в секунду (FPS), разрешение, тип файла и способ сжатия видео. Кадры, яв-

ляющиеся ключевыми, были созданы в различные моменты анимации, промежуточ-

ные кадры между ключами просчитывались автоматически.  

Впадины в теле заготовки формировались путем добавления модели круговой 

протяжки в модификатор «Булевых Операций» с указанием траектории и координат 

оси вращения. 

Таким образом была разработана принципиально новая программа позво-

ляющая визуализировать процессы движения протяжки и заготовки, формирования 

впадины. отклонений размеров и формы детали от заданных. Кадр анимации про-

цесса протягивания цилиндрического колеса вала-шестерни, представлен на Рис. 1. 
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Рис. 1. Кадр программы визуализации 

Данный продукт, позволяет визуализировать процесс высокоскоростного кру-

гового протягивания, что значительно упростит принятие многих ключевых решений 

по оптимизации данного процесса. 

 

1. Черепахин А.А. Особенности высокоскоростного протягивания зубчатых ко-

лес : монография / А.А. Черепахин, В.М. Виноградов, В.А. Кузнецов, В.В. Клепиков. – 

М. : Издательство «Русайнс», 2015. – 228с. 

2. «Blender Basic»  [Электронный ресурс]/ James Chronister/ Режим доступа:  

http://b3d.mezon.ru/index.php/Blender_Basics_3-rd_edition 

3. Производство зубчатых колес: Справочник / С. Н. Калашников, А. С. Калаш-

ников Г. И. Коган и др.; под общ. ред. Б. А. Тайца. – М.: Машиностроение, 1990. – 

464 с. 

 

 

УДК 621.91 

СПРОЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ  

ВАЛІВ-ШЕСТЕРЕН ІЗ ЦЕМЕНТОВАНИХ ЗАГАРТОВАНИХ СТАЛЕЙ 

Боду С. Ж., Літвеченко В. Г.;  Поліщук М. Я. 

Для підвищення зносостійкості валів-шестерен і зубчатих коліс, виготовлених 

із сталей 12Х2Н4А, 18Х2НВА та ін., необхідно забезпечити високу твердість окремих 

поверхонь (НRC ≥ 58) за допомогою хіміко-термічного зміцнення – цементації та за-

гартування. Поверхні, які не потребують високої твердості, захищають від хіміко-

термічного зміцнення різними способами: 

http://b3d.mezon.ru/index.php/Blender_Basics_3-rd_edition
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1. Омідніння нецементованих поверхонь. Після цементації, але до загартуван-

ня, крім розмідніння проводять також обробку відповідальних поверхонь для гаран-

тованого зняття омідненого шару. 

2. Забезпечення підвищеного (на величину не менш глибини цементації) при-

пуску на поверхнях деталей, що не підлягають зміцненню. Цей припуск також зніма-

ється лезовим інструментом після цементації до загартування. 

В обідвах випадках в технологічному процесі виготовлення деталей відбува-

ється розрив не тільки процесу механічної обробки (деталі транспортуються із меха-

нічного цеху до термічного і назад), але і процесу хіміко-термічної обробки  

Транспортування із цеху до цеху тягнуть за собою зростання транспортних ви-

трати та великий обсяг ручних робіт (завантаження, розвантаження, маркування 

ударними клеймами, контроль розмірів деталей як перед цементацією і термооброб-

кою, так і після неї). Після цементації і термообробки обов’язкова операція видален-

ня окалини, яка проводиться методом піскоструйної обробки, що значно погіршує 

санітарно-гігієнічні умови праці. Такий процес обробки деталей підвищує її трудоміст-

кість і приводить до значного зростання тривалості технологічного циклу (до 10…15 

діб при трудомісткості механічної обробки 1…3 нормогодин.). 

Рішення даної проблеми стало можливим за допомогою ріжучих інструментів з 

пластинами із оксідно-карбідної кераміки ВОК-60, які дозволяють продуктивно і за 

один прохід зрізати припуск до 3 мм – високотвердий цементований шар (HRC = 

58…62) разом з перехідною зоною. Експериментальні дослідження в Ступінському 

машинобудівному ВО виявили оптимальні режими різання таким інструментом: v = 

50…70 м/хв, S = 0,10…0,14 мм/об. Обробка ведеться без ЗОР, і при роботі на вказа-

них режимах стійкість інструменту складає 30…45 хв. При зміні режимів різання стій-

кість різко знижується. При обробки переривчастих поверхонь з пазами, отворами, 

фасками стійкість інструменту знижується на 10…20 %. Шорсткість обробленої пове-

рхні не нижче Ra = 5,3…3,2 мкм. 

Для промислового запровадження такого техпроцесу були спроектовані і виго-

товлені спеціальні різцеві держателі, оснащені стандартними пластинами із оксидно-

карбідної кераміки ВОК-60 ромбічної і квадратної форми для зовнішнього і внутріш-

нього точіння «на прохід» або «з упором в торець». 

В результаті впровадження техпроцесу в серійному виробництві обсяг ручної 

праці знизився на 50 % (завантаження, розвантаження, маркування, контроль, піско-

струйна обробка), тривалість технологічного циклу зменшилась на 35…40 %. За ра-

хунок скорочення кількості операцій обробки поверхні трудомісткість механічної об-

робки в цілому знижується на 10…15 %. 
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Недолік обробки загартованих поверхонь інструментом ВОК-60 – це низькі ре-

жими різання – в 1,5…2 рази нижче, ніж обробка незагартованих поверхонь інстру-

ментом Т15К6, що призводить до збільшення основного часу обробки. 

Матеріалом, який здатен обробляти загартовану сталь HRC ≥ 58 при високих 

швидкостях різання є понадтвердий матеріал (ПТМ) – полікристалічний кубічний ніт-

рид бору. Саме швидкість різання, недосяжна для традиційних інструментальних ма-

теріалів, дозволяє підвищити продуктивність (в 1,5…3 рази) і якість обробки, та 

отримати економічний ефект, іноді перевищуючий вартість інструменту із ПТМ в 2…4 

рази. 

Ефективніше всього використовувати інструмент із СТМ на сучасних верстатах 

з ЧПУ і багатоцільових верстатах, оскільки на них можно реалізувати оптимальні для 

СТМ швидкості різання. Крім того, таке обладнання дозволяє нейтралізувати слабке 

місце СТМ – підвищену крихкість, завдяки керуванню параметрами процесу різання. 

Для токарних верстатів з ЧПК розроблено ряд різців стандартних типорозмірів 

з механічним кріпленням круглих, квадратних, ромбічних і трьохгранних пластин із 

СТМ. Для знімання значного припуску у деталей типу валів розроблені різці із ступін-

чатим розташуванням декількох ріжучих пластин. 

Можливо, застосування в удосконаленому техпроцесі обробки деталей із це-

ментованих сталей верстатів з ЧПК і різців із СТМ дозволить видалити недолік такого 

техпроцесу і ще більш підвищити ефективність його впровадження. 

 

 

 

 

УДК 621.91 

СПОСОБИ ОБРОБКИ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС І ШЛІЦІВ  

В УМОВАХ ДРІБНОСЕРІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Боду С. Ж., Літвіченко В. Г., Поліщук М. Я. 

Зубчасті передачі є невід'ємною частиною багатьох механізмів і машин. Вони 

входять в конструкції більшості металообробних верстатів, пресового устаткування, 

транспортних машин, енергетичних установок, приладів і багатьох інших виробів. 

Основні тенденції у технологіях виробництва зубчастих колес можна сформу-

лювати таким чином [1]. 

1. Постійне зростання світового попиту на зубчасті колеса 

2. Безперервне підвищення вимог до якості зубчастих зачеплень 

3. Потреба в багатофункціональності 

4. Основне завдання – зниження собівартості виробництва 



47 

Зубофрезерування зазвичай виконується на спеціалізованих верстатах зі спе-

ціалізованим інструментом для кожного методу обробки. Зубообробне обладнання 

дуже багато коштує, тому його використання виправдане в умовах серійного та круп-

носерійного виробництва.  

Для одиничного або дрібносерійного виробництва розроблюються альтерна-

тивні технології нарізання зубчатих коліс. 

Принципово відрізняються нові технології від традиційних тим, що зубчаті вінці 

формуються на універсальних металорізних верстатах із ЧПУ (токарні, фрезерува-

льні або електроерозійні), а управління при обробці зводиться не до імітації зубчато-

го зачеплення, а до отримання на універсальному обладнанні певних формоутворю-

ючих рухів стандартного інструменту, необхідних для нарізання зубчатого вінця за-

даної якості. 

Для вирішення цієї задачі було розроблено нові схеми нарізання зубчатих він-

ців, які базуються на теорії формоутворення евольвентних поверхонь. Існує методи-

ка визначення геометричних параметрів інструменту, отримані математичні залеж-

ності, які описують формоутворюючі рухи інструменту для кожної схеми, котрі дозво-

ляють розрахувати параметри відносного руху інструменту та заготовки, після чого 

розроблюється управляюча програма. 

До наступного часу розроблено і досліджено ряд різноманітних технологічних 

схем нарізання зубчатих вінців циліндричних коліс з прямим або косим зубом. Вико-

ристання той чи іншої схеми залежить від вимог до зубчатого вінця і наявності конк-

ретного технологічного обладнання. 

Обробка зубчатого вінця реалізується за такими схемами: 

1. Нарізання за замкненим контуром 

2. Нарізання по контуру впадини з ділильним пристроєм 

3. Нарізання із радіальним рухом подачі інструмента 

4. Нарізання зубчатого колеса із тангенційною подачею інструменту 

5. Нарізання с рухом інструменту по дузі кола 

Поряд з універсальними верстатами, росте застосування 4- і 5-координатних 

багатоцільових верстатів, які дозволяють виконати операції точіння, фрезерування і 

зубофрезерования за один установ, що є великою перевагою при обробці дрібних 

партій деталей. 

В сфері зубообробки був зроблений ще один якісний крок – технології 

InvoMilling для гнучкого виготовлення циліндричних коліс і шліців на універсальних 

п'ятикоординатних обробних центрах. Нова технологія InvoMilling дозволяє обробля-

ти прямозубі і косозубі колеса фрезами зі змінними пластинами без застосування 

спеціалізованого устаткування [2].  
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Технологія дозволяє виготовляти шестерні і шліци з модулем від 2 до 12 мм, 

забезпечуючи гнучкість технологічного процесу і високу якість обробки (рис. 1). 

 

 

а б в 

Рис. 1. Етапи розробки програмного забезпечення для обробки зубчастих коліс:  

а – визначення параметрів шестерні; б – визначення стратегії обробки;  

в – симулятор процесу обробки 

 

Рис. 2. Рекомендації для чистового зубонарізання циліндричних коліс при m > 

10 

 

Науковці та фахівці провели ряд досліджень, на підставі яких розроблено реко-

мендації (рис. 2) щодо вибору способу обробки та типу інструменту для різних типів 

колес [3]: 

Чистова диско-

ва 

Гнучкість 

Висока Низька 

Продуктивність Висока 
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Близько 90% всіх операцій технологічного процесу виготовлення зубчастих ко-

ліс припускають обробку металу різанням. Тому основною можливістю для раціона-

лізації і підвищення економічної ефективності виробництва є застосування вдоскона-

лених інструментів нового покоління і оптимізованих методів обробки. 
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УДК 621.89 

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИИ  

ПРОЦЕССОВ ТРЕНИЯ 

Боду С. Ж., Поліщук М. Я. 

Согласно одному из определений синергетика – это наука о неожиданных яв-

лениях, то есть тех явлениях, которые возникают при совместном воздействии не-

скольких разных факторов, в то время как каждый фактор в отдельности к этому яв-

лению не приводит. 

Б.И. Костецкий определил трибологические системы (ТС) как открытые нерав-

новесные термодинамические системы, обменивающиеся энергией и веществом с 

окружающей средой. Открытые системы постоянно получают из внешней среды от-

рицательную энтропию, а происходящие в них процессы протекают по синергетиче-

ским законам. В результате возникают стационарные неравновесные состояния с 

высокой степенью организованности. Это означает, что любое внешнее возмущение 

приводит к такому изменение системы, при котором происходит максимальная ком-

пенсация вызвавшей это изменение причины.  

Изменения в синергетических системах часто непредсказуемы, поскольку за-

висят от причин, которые не могут быть предсказаны с абсолютной точностью, что 

http://www.lmt-tools.com/gear-wheel-production-trends/?bpid=453
http://tverdysplav.ru/zubofrezerovanie-na-universalnyh-stankah/
http://tverdysplav.ru/zubofrezerovanie-na-universalnyh-stankah/
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связано не только с отсутствием полной информации о состоянии составляющих 

систему подсистем, но и с чувствительностью подсистем к начальным условиям.  

Когда старое состояние системы теряет устойчивость, она переходит в новое 

состояние. Роль внешних воздействий также изменяется, и даже ничтожно малое 

изменение воздействия на открытую систему может привести к непредсказуемым 

последствиям. При этом могут возникать эффекты согласования отдельных элемен-

тов системы, в результате чего происходят процессы ее упорядочения, возникнове-

ния новых или преобразования существующих структур. И чем больше отклонение 

от точки равновесия, тем выше согласованность процессов, возвращающих систему 

в состояние равновесия.  

Если открытая система находится далеко от равновесного состояния, ее воз-

врат к первоначальному состоянию является необязательным, и в определенный 

момент времени (т. н. точка бифуркации) поведение системы становится неодно-

значным.  

Поведение системы (разрушение, устойчивое или неустойчивое равновесие) 

определяется критерием Гленсдорфа-Пригожина – в любой неравновесной системе 

с фиксированными граничными условиями процессы идут таким образом, что ско-

рость изменения производства энтропии, обусловленная изменением термодинами-

ческих сил, уменьшается со временем: 

0
dt

SdX


, 

где S  – производство энтропии. 

ТС как многокомпонентный объект охватывает целый класс физических сис-

тем, объединяющим признаком которых является наличие трения. Оно вызывает 

сложные деформационные, динамические, тепловые, акустические, электрические, 

адгезионные и пр. процессы, которые необратимо изменяют параметры ТС. Следо-

вательно, при ее описании необходимо учитывать, что трибосистема обладают 

структурой и функцией динамической системы. 

Модель ТС может быть представлена в виде некоторой логико-

математической структуры, состоящей из нескольких подсистем (см. рис. 1). 

При изучении происходящих в ТС процессов выделяют несколько масштабных 

уровней: микроскопический (атомные и дислокационные размеры), мезоскопический 

(кооперативные дислокационные эффекты), структурный (10 –6 ...10 –3 м) и макроуро-

вень, где применимы методы теории упругости. 
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Рис. 1. Модель трибологической системы (ТС) и ее основные подсистемы [0] 

 

Результаты исследований свидетельствуют, что наиболее существенные из-

менения в состоянии материала, деформируемого трением, происходят на мезоско-

пическом уровне. К этому уровню относятся микронеровности поверхностей (высот-

ные характеристики), флуктуации полей напряжений при встречах микронеровно-

стей, фрагментированные микрообъемы материала и др. Сам разрушающийся по-

верхностный слой материала толщиной ~ 0,1...3,0 мкм тоже, как правило (за исклю-

чением грубых форм износа), имеет мезоскопический масштаб. Такой масштабный 

предел в физике и металловедении связывают с предельно возможной длиной про-

бега дислокаций [0, 0]. 

Внешне самоорганизация трибопроцессов проявляется в виде стабилизации 

энергетических показателей процесса трения и изнашивания. Внутреннее проявле-

ние состоит в образовании равновесной шероховатости, формировании оптималь-

ной площади контакта, создании вторичных структур с иными механическими свой-

ствами [0]. В результате формируются новые поверхностные структуры именно того 

качества (физико-химические свойства, в том числе адгезионная прочность, твер-

дость и микротвердость, шероховатость, волнистость пористость и т. п.), которое 

энергетически оптимально для данной трибосистемы в данных условиях работы.  

Таким образом, способность трибологических систем к проявлению самоорга-

низации нисколько не противоречит классической науке, и даже более того, имеется 

масса подтверждений этой способности. В частности, практика применения геомо-

дификаторов в качестве добавок, способных реализовывать самоорганизующийся 

процесс трения, свидетельствует о перспективности развития этого направления в 

трибологии [0]. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОДСИСТЕМЫ ТС 
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УДК 621.7.044.2 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫХ МЕТОДОВ  

ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ ДЕТАЛЕЙ  

СУДОВЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 

Ивахненко Н. Н., Власов О. И,. Майгур А. С., Опалко В. А. 

Современный технический прогресс в машиностроении вызвал резкое возрас-

тание требований к качеству, точности, надежности и долговечности судовых дета-

лей машин и механизмов. 

Поверхностное пластическое деформирование - весьма простой и вместе с 

тем исключительно эффективный способ повышения несущей способности и долго-

вечности деталей. Опытами установлено, что если металлы нагружать внезапными 

импульсными нагрузками, то способность их к пластическому нагружению изменить-

ся, так как в этом случае они будут находиться в условиях, значительно отличаю-

щихся от условий обычных нагружений. При очень высоких скоростях нагружения и 

вызываемых этими скоростями неизбежных больших давлениях в материале возни-

кают большие скорости деформации; эти факторы приводят к определенным струк-

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdutb_2012_203_191_7
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турным изменениям в металле и, следовательно, к изменению его механических 

свойств. 

В связи с этим представляет интерес применение для поверхностного пласти-

ческого деформирования деталей с целью повышения их износостойкости электро-

гидравлического эффекта (ЭГЭ) при высоковольтном разряде в жидкости, т.е. воз-

действия деформирующим элементом, превышающим пределы упругости и текуче-

сти упрочняемого материала. Использование ЭГЭ предоставляет широкие пределы 

по регулированию параметрами обработки (энергия в импульсе, скважность, ампли-

туда тока и напряжения, длительность импульса и т.д.) и открывает широкие воз-

можности по управлению процессом поверхностного пластического деформирова-

ния и, как следствие,износо-стойкостью. 

В ходе данной работы были проведены теоретические исследования для оп-

ределения режимов обработки, необходимых для получения требуемых размеров 

формирования микрорельефа при поверхностном упрочнении. Был создан экспери-

ментальный стенд, позволяющий изменять запасаемую энергиюгенератора импуль-

сов тока (ГИТ) от десятков джоулей до нескольких килоджоулей путем плавной регу-

лировки зарядного напряжения от 0 до 50 кВ, а также варьируя емкостью накопителя 

от 0,25 до 4 мкФ. Технологический узел представляет собой корпус-деталь, в кото-

ром установлена эластичная камера, заполненная жидкостью, где размешены элек-

троды. В зазор между обрабатываемой деталью и резиновой капсулой засыпают 

деформирующие элементы, в виде стальных шариков. Корпус-деталь плотно закры-

вают крышкой. Зазор составляет 1, 1. . . 1.25 от диаметра шарика. Между электрода-

ми осуществляют электрический разряд, в результате чего в рабочей жидкости воз-

никает ударная волна, которая через резиновую стенку воздействует на деформи-

рующие элементы. А также были проведены экспериментальные исследования по 

изучению процессов импульсного ЭГ воздействия на металлические и неметалличе-

ские образцы. 

Одним из альтернативных способов повышения долговечности деталей ма-

шин и механизмов является использование энергии взрыва для обработки пласти-

ческим деформированием их поверхностного слоя. Этот метод основан на исполь-

зовании кратковременного ударного силового воздействия, создающего высокие 

сжимающие усилия при быстром сгорании взрывчатых веществ, как для упрочнения 

металла, так и для изготовления новых плакированных листовых металлических ма-

териалов. Этот метод имеет следующие основные преимущества по сравнению с 

известными методами упрочнения металлов, термообработкой и пластической де-

формацией: большая глубина упрочненного слоя; простота технологического про-
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цесса; простота применяемого оборудования; большая производительность и воз-

можность одновременного повышения ряда механических характеристик. 

 

1. Мериин Б.В. Электрогидравлическая обработка машиностроительных изде-

лий. - Л.: Машиностроение, 1985. - 119 с. 

2. Патент України №41592. Пристрій для зміцнення поверхні отвору деталі / 

С.М. Соловйов, М.М. Iвахненко, С.Л. Стоян, А.Ф. Галь, А.В. Iванов (Україна). - Заяв-

лено 20.01.2009; Опубл. 25.05.2009; Бюл. №10. 

 

 

 

 

УДК 621.431 

СИЛОВОЙ МЕХАНИЗМ ДВС,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ПРОДОЛЖЕННОЕ РАСШИРЕНИЕ 

Минчев Д. С., Нагорный А. В. 

Дж. Аткинсон предложил термодинамический цикл поршневого двигателя, в 

котором степень расширения превышает степень сжатия. Реализацию данного 

принципа Аткинсон осуществил тремя различными способами: в двухтаткном двига-

теле с противоположно движущимися поршнями (патент от 1882 года), четырёхтакт-

ном двигателе с оригинальными силовым механизмом (патент от 1887 года [1]) и 

двухтактном двигателе с прямоточно-клапанной продувкой (патент от 1892 года). 

Силовой механизм, предложенный автором для четырёхтактных двигателей, 

как показали ряд исследований обладает рядом существенных недостатков по срав-

нению с традиционным к.ш.м. Основными являются повышенные механические по-

тери, увеличенные массо-габаритные показатели и относительная сложность полу-

чения необходимой кинематики поршня. 

Компания Honda в 2006 году выпустила двигатель EXLink, в котором исполь-

зован усовершенствованный силовой механизм, позволяющий уменьшить недостат-

ки механизма Аткинсона [2]. Эффект достигается за счёт добавления дополнитель-

ного кривошипа, позволяющего непрерывно изменять положение оси качения кули-

сы механизма. При этом обеспечивается эффект продолженного расширения, как 

это следует из диаграммы на рис.1. 
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Рис. 1. Сравнение индикаторных диаграмм двигателя 1Ч 7,8/6,8, оборудован-

ного традиционным (пунктир) и альтернативным механизмом типа EXLink 
 

 В настоящей работе предлагается исследо-

вание особенностей конструктивного исполнения и 

кинематического анализа подобного механизма на 

примере одно 

цилиндрового четырёхтактного двигателя с 

искровым зажиганием. На рис. 2 представлена 3D 

модель силового механизма двигателя 1Ч 7,8/6,8, 

разработанная авторами, которая кинематически 

схожа с двигателем Honda EXLink. Очевидно, что 

кинематика данного механизма отличается от ки-

нематики традиционного механизма. На рис. 3. 

приведено сравнение кинематик поршня для тра-

диционного и альтернативного силовых механиз-

мов. 
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Рис. 2. Общий вид 3D модели 
силового механизма типа 

EXLink 
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Рис. 3. Сравнение диаграмм перемещений S = f (φ), скоростей  
v = f (φ) и ускорений j = f (φ) поршней для двигателей с обычным КШМ (пунктир) и 

силовым механизмом типа EXLink. 
 

1. US 367496, J. Atkinson, "Gas Engine", issued 1887-08-02. 

2. http://world.honda.com/powerproducts-technology/exlink/ 
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УДК 621.9 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАСТЯГИВАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  

ЗА СЧЕТ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ ПОДАЧИ СТАНКА  

С ЦЕЛЬЮ ПОГАШЕНИЯ АВТОКОЛЕБАНИЙ 

Николаев А. Л., Полищук М. Я., Анисимов В. Б., Поляков О. В. 

Динамические процессы в механических устройствах с контактирующими и 

трущимися элементами в кинематических парах, таких как направляющие суппортов 

станков, робототехнические системы, фрикционные муфты, сцепления, подшипники 

скольжения валов и др., сопровождаются возникновением сложных, плохо контроли-

руемых и трудно устранимых явлений, как фрикционные автоколебания. Результа-

том фрикционных автоколебаний в машинах является снижение показателей каче-

ства технологических  процессов, точности позиционирования, усталостные разру-

шения и повышенные износы деталей. 

Основные тенденции решения данных проблем – использование механиче-

ских средств гашения возникающих автоколебаний (изменение геометрии инстру-

мента и использование многолезвийных инструментов, рациональное размещение 

стоек и люнетов, использование виброгасителей и др.). Но при изменении какого-

либо из параметров оборудования или процесса, настройки механических средств 

необходимо менять, что влечет за собой потерю времени. 

Поэтому повышение точности обработки глубоких отверстий чисто технологи-

ческими приемами ограничено, так как не представляется возможным учет всех 

факторов (ряд которых носит случайный характер), вызывающих увод и отклонение 

от заданных параметров качества. 

Другим путем повышения точности и производительности процесса растачи-

вания отверстий является автоматическое управление процессом обработки. Авто-

матически регулируемые процессы резания показали достаточно высокую эффек-

тивность в операциях наружной обработки деталей – шлифовании, токарной и фре-

зерной обработке. При обработке же внутренних поверхностей методы автоматиче-

ского управления процессом резания не нашли пока широкого применения, что свя-

зано со специфическими особенностями процесса обработки отверстий. 

Э этом случае перспективным путем повышения точности растачивания глу-

боких отверстий представляется применение адаптивных систем управления рас-

точным станком [1]. 

В настоящее время известен ряд технических решений, предусматривающих 

применение систем управления приводом при растачивании отверстий. Работы в 

этом направлении ведутся в Украине и за рубежом и отражены в основном в патент-
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ных материалах и статьях. А данные о результатах широкого промышленного ис-

пользования таких систем в научно-технической литературе отсутствуют. 

Причиной возникновения автоколебаний в механизме подачи при обработке 

отверстий детали является процесс, сопровождающий трение в парах скольжения 

(передача винт-гайка) и сам процесс резания. В связи с этим разработка системы 

управления приводом подачи является актуальной задачей, поскольку малая вели-

чина автоколебаний позволит сократить число проходов при растачивании и повы-

сить как точность, так и производительность обработки. А применение современных 

средств автоматизации также позволит улучшить удобство обслуживания и ком-

фортность работы. 

Предлагается повышение качества обработки отверстий на расточном станке 

за счет гашения автоколебаний. 

Автоколебания – это вид колебаний, в которых изменяемая поддерживающая 

сила создается и управляется самими колебаниями. В процессе резания такие коле-

бания возникнув один раз, могут поддерживаться неопределенно долго. 

Основные характеристики автоколебаний – это их частота f  и амплитуда A. 

Природа автоколебаний намного сложнее природы вынужденных и чаще все-

го автоколебания возникают при отсутствии видимых внешних причин. 

Установлено, что частота автоколебаний практически не зависит от режима 

резания и геометрии инструмента. Она определяется частотой собственных колеба-

ний доминирующей колебательной системы. В отличие от частоты, амплитуда зави-

сит как от жесткости, демпфирующей способности и массы колебательной системы, 

так и от режима резания, геометрии инструмента и физико-механических свойств 

обрабатываемой заготовки. 

Известно, что возбуждение автоколебаний возникает за счет координатных 

связей перемещения вершины  лезвия относительно обрабатываемой заготовки в 

вертикальной и горизонтальной плоскости. Поэтому необходимо определить приро-

ду возникновения энергии, которая поддерживает автоколебания. 

Автоколебания в большой мере влияют на качество обрабатываемой поверх-

ности. Для всех обрабатываемых материалов увеличение амплитуды колебаний по-

вышает величину волнистости и шероховатости. Для процессов резания считается, 

что влияние амплитуды в 5-10 раз выше, чем влияние частоты автоколебаний. Но 

частота также влияет на величину шероховатости и волнистости обработки. 

Однако отсутствие автоколебаний в устройстве привода подачи может при-

вести к тому, что стружка не будет удовлетворять технологическому процессу  и бу-

дет сливной [2] (трудно удаляемая бесконечная лента срезываемого слоя), либо бу-

дет слишком мелкой, что также неудовлетворительно. Следовательно, если и гасить 
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автоколебания в системе, то до какого-то удовлетворяющего технологический про-

цесс как по амплитуде, так и по частоте значения. 

 

1. Клименко Г.П. Исследование автоматического управления приводом подачи 

глубокорасточного станка КЖ-1910 для гашения автоколебаний/Г.П.Клименко, 

Н.Ю.Синельников//Материалы Всеукраинской научно-технической конференции 

"Современные информационные технологии, средства автоматизации и электропри-

вод".-Краматорск:ДГМА,2012.-с.42. 

2. ISSN 2222-9000 Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. 

Вип.№32,2013. 

 

 

 

 

УДК 669.017 

УДОСКОНАЛЕННЯ  МОДЕЛЕЙ ДИНАМІКИ АДАПТИВНО-КЕРОВАНИХ 

ЕЛЕМЕНТІВ І ПРИВОДІВ НА ОСНОВІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

Ніколаєв О. Л., Поліщук В. А., Крітченко В. В., Армашов В. П., Беус А. В, Зай-

кін М. В. 

Важливою проблемою автоматизації технологічних процесів і виробництв є 

створення адаптивно керованих елементів і приводів.  В цьому відношенні заслуго-

вує уваги використання в якості деформаційно-силових елементів нових функціона-

льних матеріалів з ЕПФ, застосування яких значно спрощує систему управління при 

одночасному розширенні можливостей регулювання, конструкцію виконавчого меха-

нізму за рахунок об'єднання в одному елементі термочутливих і деформаційно-

силових функцій, а також розширює технологічні можливості та зменшує масогаба-

ритні показники технічних засобів. 

Розроблено моделі динаміки приводу на основі елементів з ЕПФ, а також уза-

гальнена модель динаміки адаптивно керованих елементів і приводів з ЕПФ; приве-

дено закон управління, який забезпечує асимптотичну стійкість програмованого руху, 

функцію якості керованого процесу, естиматорні нерівності й алгоритми адаптації на 

їх основі. 

Розроблено феноменологічну модель, яка описує термомеханічний стан мате-

ріалу з ЕПФ і пов'язує силові, деформаційні та температурні параметри. 

Побудовано моделі термомеханічних характеристик елементів з ЕПФ для сте-

ржневих елементів при повздовжньому деформуванні, крученні та згинальній дефо-
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рмації. Визначені вид і класи алгоритмів адаптації стосовно області використання 

елементів з ЕПФ. 

Розроблені моделі можуть бути використані при розрахунку і проектуванні різ-

них термомеханічних двигунів і приводів, терморегуляторів, термокомпенсаторів і 

демпфуючих пристроїв на основі елементів зі сплавів з ЕПФ і при синтезі алгоритмів 

адаптивного управління безперервного і дискретного класу в режимах термінального 

управління, самонаведення і стабілізації. 

 

 

 

 

УДК 669.017 

ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ ФОРМЫ 

Полищук В. А.; Лозенко Р. Н.; Небеленчук А. П., Пойченок А. Д,, Шпилевой Д. В. 

Существующие представления о механических и служебных характеристиках 

сплавов с памятью формы (СПФ) иногда довольно разноречивы, а сведений об экс-

периментальной проверке использования их для оценки работоспособности элемен-

тов из СПФ, в том числе для конструкторских расчетов, очень мало. Причинами про-

тиворечивости и неоднозначности числовых значений функциональных свойств СПФ 

являются разнообразие использованных различными авторами методик и условий 

испытаний, проводимых на разнородном оборудовании, неоднотипность объектов 

испытаний. 

Проведенный анализ научно-технической информации, касающейся состояния 

вопросов исследования закономерностей проявления эффекта памяти формы, по-

ведения характеристик СПФ, позволяет определить круг нерешенных задач, сдер-

живающих создание, освоение и внедрение изделий из СПФ различного функцио-

нального назначения. Это в первую очередь задачи разработки и научно обоснован-

ного выбора системы эксплуатационных характеристик, разработки надежных мето-

дик их экспериментального определения и задачи целенаправленного формирова-

ния заданного уровня значений эксплуатационных характеристик. 

На данный момент отсутствует универсальный экспериментально-

теоретический метод (и универсальное экспериментальное оборудование) для оп-

ределения деформационно-силовых характеристик СПФ, который мог бы стать ос-

новой для методик по расчету конкретных силовых элементов из СПФ. 
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Не сформулированы технические условия на создание экспериментальной ус-

тановки, отвечающей единой методологии испытаний, дающей возможность прове-

дения комплексных исследований СПФ в условиях, близких к реальным. 

Основные принципы, которые необходимо учитывать при создании универ-

сальной экспериментальной установки для исследования СПФ, включают в себя 

систему деформационно-силовых характеристик СПФ, температурный диапазон ис-

пытаний, идеи агрегатирования и универсальности с позиций унификации методоло-

гических подходов. 

 

 

УДК 669.017 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕРМОСИЛОВЫХ ПРИВОДОВ НА БАЗЕ  

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МАСЛЯНЫХ  

СИСТЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Полищук В. А., Николаев А. Л., Высоцкая К. Е., Анисимов В. Б., Морозович А. А. 

Элементы из сплавов с памятью формы (СПФ), объединяя в себе термочувст-

вительные и силозадающие функции, обладая большой удельной мощностью и цик-

ловым ресурсом, в значительной степени удовлетворяют требованиям создания 

простых, малоинерционных и надежных устройств, реагирующих на изменение теп-

ловыделений в паре трения при изменении ее режима работы и обеспечивающих 

подачу необходимого количества смазки, осуществляя обратную связь от узла тре-

ния к масляной системе. 

В схемах адаптивных устройств СПФ могут выполнять функции либо термо-

чувствительного элемента, либо силового привода, срабатывающего от системы 

управления, либо объединять эти функции, что позволяет минимизировать и упро-

стить конструкцию и повысить надежность устройства. 

Анализ основных схем термосиловых приводов на базе сплавов с эффектом 

памяти формы указывает, что одними из наиболее перспективных являются приво-

ды с силовыми элементами в виде спиральных пружин, что позволяет рекомендо-

вать пружинные элементы при разработке различных регулирующих устройств, ма-

логабаритной тепловой арматуры, приводов циклического действия исполнительных 

устройств. 

Однако, сведения о характеристиках данных элементов, в непосредственной 

связи с практическими вариантами реализации их в конструкциях практически отсут-

ствуют. Поэтому для создания инженерных методик расчета рабочих элементов в 

виде спиралей из СПФ был проведен ряд экспериментальных исследований по изу-
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чению влияния геометрических параметров и термосиловых воздействий на их ра-

бочие характеристики. В результате установлены режимы термической и термоме-

ханической обработки для формирования оптимальных функциональных возможно-

стей пружин с эффектом памяти формы. 

На основании экспериментальных данных была разработана феноменологи-

ческая модель термомеханического поведения силовых элементов из СПФ, в основу 

которой заложены уравнения кинетики фазовых превращений с использованием 

внутренней переменной, характеризующей степень развития превращения. 

Уравнения системы описывают взаимосвязь деформационно-силовых и тем-

пературных параметров пружинных элементов в интервале фазовых превращений и 

кинетику прямого и обратного мартенситного превращения. 

Фазовое превращение рассматривается как процесс, происходящий за конеч-

ный интервал времени, что позволяет получить механическую характеристику сило-

вого элемента из СПФ в виде зависимости развиваемого данным элементом усилия 

от времени t. 

Сечение поверхностей 0),,(  Tf , полученных на основании данной фено-

менологической модели ( – касательное напряжение,  – деформация сдвига, Т – 

температура), соответствующими плоскостями или поверхностями (определяются 

начальными условиями или заданными параметрами процессов) позволяет описы-

вать процессы изменения термомеханических характеристик силовых элементов при 

различных условиях и режимах испытаний или эксплуатации (изотермические мето-

ды, режимы постоянной деформации или напряжения). 

На основе предложенной математической модели разработана методика про-

ектирования термосиловых приводов дистанционно управляемых и автоматически 

действующих исполнительных устройств, которая позволяет определять их эксплуа-

тационные характеристики и конструктивные параметры, а также установить объем 

и последовательность конструкторско-технологических мероприятий на каждой ста-

дии проектирования. 

Управление приводом осуществляется варьированием интенсивности нагре-

ва, т.е. заданием функции Т(t). При этом достигается изменение скорости переме-

щения исполнительного звена в широких пределах без изменения нагрузочной спо-

собности. 
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УДК 62-229.2 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБРОБКИ ЗА ДОПОМОГОЮ  

ТЕРМОПАТРОНІВ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ РІЖУЧОГО ІНСТРУМЕНТУ 

Полищук В. А., Ткач М. С.; Палько Е. А., Бойчук Д. С. 

Важливою задачею при механічній обробці є зниження вібрації в зоні різання 

шляхом підвищення зусилля затиску інструменту, в наслідок чого відбувається під-

вищення стійкості інструменту, зменшення пружних переміщень, а також зменшення 

зносу шпинделя верстата. 

Сучасні процесимеханообробки висувають спеціальні вимоги до затискнихпри-

стосувань. На даний момент розроблено кілька передових альтернативних способів 

кріплення інструменту, які дозволяють вести точну обробку на високих швидкостях 

(радіальне биття менше 0,003 мм): це кріплення в термопатронах, в гідропластових 

патронах, в цангових патронах [1]. Найбільш яскравим прикладом є - термопатрон. В 

ньому зусилля затиску передається через прилеглу циліндричну поверхню, яка після 

процесу термоусадки обтискає хвостовик інструмента по колу.До основних видів 

термопатронів відносяться: стандартний, силовий, високопотужний, універсальний 

[2].  

Було виявлено, що в універсальних патронах з високим зусиллям затиску за-

вдяки термоусадочній техніці досягаються зусилля затиску, які значно вищі, ніж при 

використанні традиційних методів кріплення інструменту в оправках.  

Відкрито нові можливості виконання темропатронів різних конструкцій:від довгих 

патронів для обробки глибоких отворів при виготовленні штампів до товстостінних 

патронів підвищеної жорсткості і з високими зусиллями затиску для обробки з тяжки-

ми режимами різання. 

Переваги закріплення ріжучого інструменту в термопатроні, дозволяють засто-

совувати його як для умов важкої або чорнової обробки, так і для фінішних перехо-

дів, пов'язаних із забезпеченням високої точності обробки поверхні. Такий метод крі-

пленняможна застосовувати при високошвидкісному фрезеруванні, свердлінні, роз-

гортанні, внутрішній шліфовці, а також при деревообробці [3]. Проведений аналіз за 

кількома параметрами найбільш застосовуванихпристосувань для закріплення 

інструментів вказує, що термопатрони є одним з кращих на даний момент варіантів 

для умов серійного і масового виробництва. 

 

1. https://msd.com.ua/doklady-o-budushhix-i-sovremennyx-texnologiyax/novye-vidy-

zazhimnyx-ustrojstv-osevogo-instrumenta/ 
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2. Барабанов А.Б. Підвищення ефективності фрезерування важкооброблюваних 

матеріалів / А.Б. Барабанов, В.А. Вичеров., А.Р. Маслов. // Вісник МГТУ »Станкін», 

№4, 2008, с. 50-53. 

3. http://tehnoved.com.ua/catalog/novosti/termoustanovki/ 

 

 

УДК 621.91.048.С. 

ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА  

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ОБРАБОТКИ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

Савченко В. В., Шумилов А. П.; Полищук М. Я. 

Сложное легирование конструкционных сталей, применяемых в машинострое-

нии и судостроении, а также применение жаропрочных материалов на основе никеля 

и других металлов резко снижает показатели обрабатываемости материалов, основу 

которой составляют интервалы применяемых скоростей резания. Согласно этой 

классификации исследуемые в настояще1 работе стали и сплавы относятся к 

2,3,6,10 группам обрабатываемости. Оптимальные скорости резания данных мате-

риалов соответственно в 2-12 раз меньше скорости резания конструкционной стали 

ст.45. Кроме того, тормозом интенсификации технологических процессов обработки 

прочных сталей и автоматизации производства при обработке резанием является 

наличие сливной стружки, образующейся в процессе резания. Этим объясняется 

разработка многочисленных мероприятий и устройств, для получения мелкой струж-

ки. Однако большинство из них имеет ограниченное применение или требует дли-

тельных экспериментальных исследований с целью нахождения приемлемых пара-

метров. 

Вибрационное резание металлов как способ дробления стружки выгодно отли-

чается тем, что создает требуемый эффект в тех случаях, когда использование об-

щеизвестных способов не дает положительного результата. 

Одним из наиболее существенных результатов многочисленных исследований 

этого вида резания 1 является определение роли различного рода вибрации: вибра-

ции, возникающие под. действием составляющей силы Рz, являются вредными, а 

возникающие под. действием силы Рх (осевой составляющей силы резания) позво-

ляют реализовывать преимущества вибрационного резания. 

                                                           
1
 Подураев В.Н. Обработка резанием с вибрациями. – М.:Машиностроение, 1970. – 286с. 
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Для реализации выбранного метода разработаны конструкции проходных и от-

резных резцов. Испытания опытных проходных резцов показали эффективность 

двух основных схем автоколебаний: возвратно-поступательной и возвратно-

вращательной. 

Отрезной резец совершает колебания в направлении подачи. При работе со-

храняется его жесткость вдоль вертикальной оси. 

Отрезка заготовок производилась резцом специальной конструкции на режи-

мах: V до 25 м/мин; Sпоп=0,17 мм/об, ширина реза 4÷8 мм. Опытный резец для обрез-

ки – прототип отрезного резца для станки РТ650 – спроектирован и изготовлен, а 

также испытан на среднем токарном станке мод. 16К20. Общий вид отрезного резца 

приведен на рис.1, а вид получаемой стружки на рис.2. 

Из-за чрезвычайно напряженных условий работы инструмента и больших сил 

резания конструирование отрезного резца представляет собой сложную техниче-

скую задачу, решение которой возможно лишь поэтапно, на основании опыта экс-

плуатации нескольких экспериментальных конструкций. 

 

 

 

Рис.1. Отрезной автоколебательный 

резец 

 

 

Рис.2. Вид стружки при отрезке обычным 

резцом   (а) и автоколебательным (б). Ма-

териал – конструкционная сталь. 

 

В результате конструкторских разработок и проведенных испытаний работоспо-

собности проходных и отрезных резцов можно сделать следующие выводы: 

1. Конструкции разработанных автоколебательных резцов позволяют осущест-

вить процесс стружкодробления в определенном диапазоне глубин резания и подач. 

Этот диапазон определяется главным образом жесткостью пружины, которая может 

быть заменена при существенном изменении параметров режима резания. 

2. Автоколебания в разработанных конструкциях удается возбудить без слож-

ного ударно-спускового механизма. 
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УДК 621.822 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ ОПОРНО-УПОРНЫХ 

УЗЛОВ С ГАЗОВОЙ СМАЗКОЙ В ВЫСОКОСКОРОСТНОМ  

СТАНОЧНОМ ОБОРУДОВАНИИ 

Чередниченко Т. Н. 

Анализ современных трендов развития станочного оборудования показывает  

устойчивую тенденцию создания высокотехнологичных образцов, обеспечивающих 

максимальное сокращение времени производственного цикла. Например, новый 

шпиндель компании HAAS, предназначенный для высокоскоростной механической 

обработки (HSM – High Speed Machining) обеспечивает скорость вращения 

20 тыс об/мин. Согласно данным, приведенным на официальном сайте фирмы 

(https://int.haascnc.com/whatsnew-haas_20k.asp?intLanguageCode=1049) HSM позво-

ляет достичь 20% повышения производительности за счет увеличения скорости 

удаления материала и более интенсивного ускорения и замедления шпинделя.  

Такое оборудование требует создания специализированных опорно-упорных 

узлов и направляющих, предназначенных для работы в условиях высокого нагруже-

ния, обеспечивая при этом необходимую точность обработки.  

 В Национальном университете кораблестроения им. адм. Макарова авторским 

коллективом под руководством А.И. Тарабрина предложено применение в станоч-

ном оборудовании опорно-упорных узлов и линейных направляющих с  газостатиче-

ской смазкой (декларационные патенты Украины на изобретение №№ 67669 А, 

67670 А, 69910 А, 69911 А, 69914 А и патенты Украины на полезную модель 4989, 

7478, 7479, 8035, 18382, 22437, 22531). Это позволяет снизить тепловыделение в 

узлах трения, обеспечивает низкий уровень вибрации и высокую точность обработки 

деталей. Применение газостатической смазки обеспечивает высокий КПД и превос-

ходные характеристики износа шпинделя, но такие опоры предназначены для самых 

легких режимов резания.  

В условиях высоких нагружений наиболее эффективной является воздушно-

масляная смазка. В таких системах смазки необходимые объемы масла и воздуха 

подаются под давлением в специальный смеситель и далее воздушно-масляная 

смесь по каналам поступает к узлам трения.  

 С целью проверки работоспособности разработанных конструктивных решений 

опорно-упорных узлов и линейных направляющих в перспективном технологическом 

оборудовании, представляет интерес теоретическое и экспериментальное исследо-

вание характеристик работоспособности таких узлов трения при воздушно-масляной 

смазке.  

 

https://int.haascnc.com/whatsnew-haas_20k.asp?intLanguageCode=1049
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УДК: 621.9.048.4 

ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНА ОБРОБКА «ЯЛИНКОВИХ ПАЗІВ»  

Адиров Л. А. 

В останні роки відбувається зростання виробництва газотурбінних двигунів для 

авіації та енергетики. Такий двигун містить не менше 15 дисків з ялинковими сполу-

ками, які традиційно роблять за допомогою фрезерування або протяжок. 

Електроерозійна обробка має ряд переваг перед традиційними методами об-

робки. Перш за все відсутністю механічного впливу на деталь. Твердість заготовки 

не обмежена. 

Єдиний інструмент електроерозійних верстатів - це дріт, ціна якого менше 

спеціальних протяжок. На площу, яку займає протяжний верстат, може розміститися 

чотири електроерозійних установки. У протяжних верстатах для охолодження 

використовується масло, відходом є стружка. У електроерозійнiй обробцi в якості 

робочої рідини використовується вода, очищена від шламу за допомогою вбудованої 

гідросистеми. 

Щоб отримати ту ж продуктивність, що і  протягування, потрібно кілька 

верстатів, але і тут є свої плюси. Це високий рівень гнучкості та автоматизації. Час 

простою на техобслуговування мінімально. Аналіз витрат показує, що 

електроерозійна технологія  дешевше в порівнянні з протяжкою при рівній 

продуктивності. Верстати прості в програмуванні і дають більше свободи у виборі 

форми контуру Такі верстати в цілому більш точні, що дозволяє зменшити зазори і, 

отже, паразитні потоки в турбіні, підвищуючи її ККД і зменшуючи шуми. 

Електроерозійна обробка забезпечує дуже малий шар як на титані, такі на 

«інконелi», який не видно в електронному мікроскопі починаючи з четвертого чисто-

вого проходу. На титані відсутнi «посиніння». 

Висновок: Дротова електро-ерозійна обробка відповідає вимогам і є надійною, 

економічною технологією для виготовлення пазів турбінних коліс. Електроерозійна 

обробка відповідає вимогам по точності і чистоті поверхні при виготовленні ялинко-

вих пазів в авіакосмічній галузі. Турбінні лопатки точно входять в пази дисків без 

зазорів. 

Список використаних джерел: 

1.Елисеев Ю.Ю. Электроэрозионная обработка изделий авиационно-

космической техники. -Москва, 2010, - 438с. 

2.Фотеев Н.К. Технология электроэрозионной обработки. - Москва, 1980, - 184с 
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УДК 621:004.92 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

ОБРАБОТКИ НА ФРЕЗЕРНОМ СТАНКЕ С ЧПУ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕБ-ТЕХНОЛОГИЙ 

Рукавишников Д.В., Полищук В.А., Красюк Н.Н. 

Верификации программ для станков с ЧПУ является важным этапом техноло-

гической подготовки производства. Можно выделить несколько альтернатив: 

1. Анализ кода программы на станке с ЧПУ 

2. Автоматизированная верификация программы при помощи специального 

ПО, которое производит виртуальную обработку детали. 

3. Запуск обработки тестовой детали непосредственно на станке с ЧПУ. 

Наиболее предпочтительным в единичном и мелкосерийном производстве яв-

ляется способ автоматизированной верификации программ. Данный способ позво-

ляет достичь адекватного анализа обработки при минимальных затратах времени и 

ресурсов. 

Наиболее известными системами верификации программ для станков с ЧПУ 

являются [1, 2]: 

1. Vericut. Данная система была разработана в 1988 году компанией CGTech. 

В основу организации архитектуры положен модульный принцип. Систоит из не-

скольких модулей, в числе которых модуль проверки синтаксиса, препроцессоры 

станков с ЧПУ и модули импорта моделей. Vericut может интегрироваться с 

Pro/ENGINEER, NX Machine Tool Builder. 

2. ADEM – CAD/CAM система с поддержкой автоматизации для различных ви-

дов инженерной деятельности. Разрабатывается с 1987 года и позволяет эмулиро-

вать 2Х, 3Х и 5Х координатную обработку на токарном, фрезерном и электроэрози-

онном оборудованиии. Поддерживает контроль правильности CLDATA и контроль 

управляющей программы. 

3. Power MILL – выпускается компанией Delcam, основанной в 1977 году в 

Кембридже. Позволяет выполнять теповые задачи верификации программ для стан-

ков в ЧПУ, а также содержит дополнительные модули, среди которых модуль опре-

деления столкновений узлов станка, инструмента и детали. Верификация ведется с 

использованием формата CLDATA. 

EdgeCAM. Разработана команией Pathtrace Technology. Является одним из 

ведущих мировых программных продуктов в области создания управляющих про-

грамм обработки для станков с ЧПУ, токарной, фрезерной и электроэрозионной 
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групп. В программу встроены средства отображения траектории движения инстру-

мента. Также доступен дополнительный модуль – EdgeCAMSimulator, который дает 

возможность полноценной визаулизации обработки, включая отображением процес-

са снятия материала. Полученный результат обработки можно сохранить в формате 

STL и использовать для сравнения с исходной деталью. 

Вместе с тем, стоимость такого ПО может достигать десятков тысяч долларов, 

что делает практически невозможным использование данного ПО в малом и сред-

нем бизнесе. 

Доступной альтернативой может стать использование онлайн инструментов 

для верификации программ, например, графический редактор, PARAEDIT 

(www.paraedit.com) является не только бесплатным параметрическим редактором, 

который работает напрямую из браузера, но и позволяет производить верификацию 

программ для станков с ЧПУ.  

С целью изучения возможностей онлайн верификации программ для станков с 

ЧПУ, была проведена верификация программы фрезерной обработки полумуфты 

профилированной. Это позволило обнаружить и исправить ряд ошибок в программе. 

Верификация программ для станков с ЧПУ непосредственно в браузере по-

зволяет производить оперативную проверку корректности работы программ для 

станков с ЧПУ без установки специального дорогостоящего программного обеспече-

ния. 
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УДК  629.12 

АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОРОМІВ Ro-pax 

Гуменюк Л.Л.
1
 

Роль поромних суден у світовій системі транспортних перевезень очевидна - 

вони виконують функції "транспортерних стрічок" на комунікаціях, розділених водни-

ми просторами. Поряд з традиційними залізничними поромними переправами значна 

частка поромних перевезень випадає на пасажирсько-автомобільні пороми Ro-pax. 

Досвід світового судноплавства свідчить про успішну експлуатації поромів Ro-

pax як вантажопасажирських поромів не тільки на коротких (50 ... 60 миль), але і на 

середніх і довгих (300 ... 600 і більше миль) лініях. У порівнянні з традиційними 

круїзними поромами для середніх і довгих ліній пороми Ro-pax вимагають значно 

менших початкових капітальних витрат (при більшій відносній вартості перевезення 

одиничного пасажира і автомобіля). Зменшуються витрати на утримання команди, 

так як малий час рейсу забезпечує можливість комфортабельного безкаютного пере-

везення пасажирів (чисельність персоналу на порядок менше, ніж на круїзних поро-

мах з каютами). Хоча рейсова провозовмисність  поромів Ro-pax в кілька разів мен-

ше великотоннажних круїзних поромів, що вміщають 1500 ... 2000 пасажирів на каю-

тах, 400 ... 600 легкових автомобілів або 50 ... 60 вантажних трейлерів, добова і річна 

продуктивність швидкісних поромів наближається до такої у традиційних поромів або 

перевершує її за рахунок більшої частоти рейсів. При цьому, регулюючи добову час-

тоту рейсів в залежності від сезонних коливань вантажних або пасажирських потоків, 

пороми Ro-pax завжди мають більш високий коефіцієнт завантаження і можливість 

зниження експлуатаційних витрат у порівнянні з традиційними судами. Крім того, 

варіативність застосування таких судів дозволяє врахувати розбіжність сезонних па-

сажиро- і вантажопотоків. У пік літнього сезону на борту може перевозитися велика 

кількість пасажирів та невеликий обсяг вантажів. При зниженні пасажиропотоку в зи-

мовий період судно може використовуватися в основному для перевезення техніки 

(трейлери, автомобілі). 

Поряд з вищевказаними перевагами поромів Ro-pax слід зазначити і такі 

недоліки, як висока енергонасиченість, тому досить велика часова витрата палива; 

необхідність регулярного міжрейсового технічного обслуговування; обмежена 

морехідність, неможливість експлуатації в льодових умовах та інші. 

Представляється перспективним створення поромів Ro-pax для оновлення 

флоту України. Створенню в Чорноморсько-Азовському регіоні ліній швидкісних 

поромів сприяють відносно невеликі розміри Чорного моря, що дозволяє скоротному 

судну перетинати його за досить малий проміжок часу. 

                                                           
1
 Робота виконана під керівництвом к.т.н., доц. Чередніченко О.К. 
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УДК  629.12 

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ГТД 

В СКЛАДІ ПРОПУЛЬСИВНИХ КОМПЛЕКСІВ ПЕРСПЕКТИВНИХ  

СУДЕН ТА КОРАБЛІВ 

Шевяков Є.О., Довганюк С.В., Васильчук С.О.
1
 

Зростання високошвидкісних каботажних і океанських перевезень вантажів і па-

сажирів, популярність морського туризму, яка супроводжується збільшенням кількос-

ті пасажирів при одночасному підвищенні комфортності круїзних лайнерів, збільшен-

ня числа мегаяхт загострює інтерес до застосування газотурбінних технологій в суд-

новій енергетиці. В якості основного корабельного двигуна ГТД зарекомендували се-

бе більше 50 років тому. 

В даний час позиціонують свою продукцію, як ГТД морського застосування 

наступні фірми: GE Marine (США), Kawasaki Heavy Industries (Японія), MAN Turbo AG 

(Німеччина), Mitsubihi Heavy Industries (Японія), MTU Friedrichshafen GmbH 

(Німеччина), Pratt & Whitney (США), Rolls-Royce (Великобританія), Saturn (РФ), Solar 

Turbine (США), Vericor (США - Німеччина), Zorya-Mashproekt (Україна). 

Типорозмірний ряд серійних газотурбінних двигунів НВКГ «Зоря-Машпроект» 

(Україна, м. Миколаїв) повністю перекриває діапазон потужностей від 2,5 до 27 МВт. 

Всі двигуни (UGT 3000, UGT 6000, UGT 6000+, UGT 10000, UGT 15000, UGT 15000+, 

UGT 16000, UGT 25000) та їх реверсивні модифікації проектувалися для морських 

умов застосування у широкому діапазоні зміни можливих параметрів навколишнього 

середовища. 

Аналіз показує, що ГТД торгової марки UGT (Ukraine Gas Turbine) поступаються 

двигунам виробництва GE Marine і Rolls-Royce з ККД. У той же час питома вартість 

ГТД вітчизняного виробництва в 1,3 ... 1,5 рази нижче, при відповідності двигунів UGT 

параметрам забезпечення експлуатаційної працездатності. 

Відпрацьовані технології та нові технічні рішення відкривають перспективність 

застосування двигунів UGT в якості приводів генераторів на круїзних суднах і кораб-

лях з єдиною електроенергетичною установкою, суднах FPSO, плавучих 

електростанціях. Установки на базі двигунів UGT перспективні до застосування на 

арктичних танкерах і газовозах LNG. 

 

 

                                                           
1
 Робота виконана під керівництвом к.т.н., доц. Чередніченко О.К. 
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УДК 629.12 

ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ ГІДРАВЛІЧНОГО ПРИВОДУ  

В СКЛАДІ ГВИНТОРУЛЬОВИХ КОМПЛЕКСІВ МОРСЬКИХ БУКСИРІВ 

Никифоров І.В.
1
 

В даний час неможливо собі уявити роботу тисяч морських і річних каналів, 

шлюзів без постійної і багатогранної роботи морських буксирів. Неможлива без них й 

робота транспортного промислового, науково-дослідного і іншого флоту. Особливо 

зросла роль морських буксирів в умовах науково-технічного прогресу, коли в сфері 

мореплавання з’явилась значна кількість великих суден, обслуговування яких побли-

зу портів і в портах практично неможливе без допомоги багатьох і досить потужних 

буксирів. Потреба в буксирних суднах також виникає при використанні на морі плаву-

чих несамохідних об’єктів ( буїв, понтонів, плав кранів тощо). 

Досконалість буксирних суден, а також їхнє ефективне використання багато в 

чому визначається характеристиками енергетичної установки. З метою підвищення 

ефективності, надійності та зручності керування на сучасних буксирних суднах з 

гвинторульовими колонками використають гідравлічний привід. Це обумовлене таки-

ми перевагами: 

 гідропривід має меншу масу та габаритні розміри, ніж електропривод; 

 використання в гідроприводах, у якості робочої рідини, мастила створює гарні 

умови змащення, що забезпечує надійність і довговічність механізму, безшумну та 

плавну роботу; 

 гідропривід може забезпечити широке безступінчасте передаточне число та 

легке реверсування без обов'язкової зміни напрямку обертання механізмів, що 

забезпечують реверсування (це виключає необхідність подолання більших 

інерційних зусиль – вони або відсутні або будуть значно менше, ніж, наприклад, в 

електропривода); 

 гідропривід здатний здійснювати більш часті зміни напрямку перекладки, ніж 

електропривід; 

 гідропривід здатний працювати в затопленому стані, що підвищує живучість 

судна; 

 гідропривід може бути складений з різних стандартних і уніфікованих деталей 

і вузлів, що зменшує його вартість; 

 при компонуванні та монтажі гідравлічного приводу немає необхідності 

забезпечувати строге взаємне розташування його окремих вузлів і деталей. 

 

                                                           
1
 Робота виконана під керівництвом к.т.н., доц. Чередніченко О.К. 
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УДК 621.787.6 

ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ ШАТУНОВ ДВС 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

Бобошко В. А., Анисимов В. Б. 

Одной из важнейших задач машиностроения на современном этапе является 

повышение эксплуатационной надежности дизелей, эффективности и конкуренто-

способности последних на мировом рынке. Ограничением на пути повышения уста-

лостной долговечности, например, шатунов является наличие переходных поверх-

ностей, галтелей, являющихся конструктивными и технологическими концентрато-

рами напряжений. Применение поверхностного пластического деформирования 

(ППД) позволяет уменьшить коэффициент концентрации напряжений [2] и обеспе-

чить равнопрочность конструкции по всем участкам поверхности. Упрочнение дета-

лей методами ППД базируется на закономерностях упругопластического деформи-

рования поверхностного слоя твердым телом. Механизм упрочнения ППД состоит в 

лавинообразном развитии дислокаций, скапливающихся вблизи линии сдвигов, и 

последующей их остановке различными препятствиями. В первый момент происхо-

дит дробление зерен на блоки с образованием мозаичной структуры. Далее, из-за 

развития сдвигов по плоскостям скольжения образуются новые, более мелкие зерна. 

Кристаллы, теряя первоначальную форму, сплющиваются и вытягиваются в направ-

лении деформирования с формированием волокнистой структуры с анизотропными 

свойствами. При неправильно выбранных режимах упрочнения может произойти не-

донаклеп или перенаклеп металла, который проявляется в образовании микротре-

щин, снижении остаточных напряжений сжатия, увеличении, шероховатости. При 

этом изменение последней рассматривается как фактор, оказывающий влияние 

только на момент появления трещин. Перенаклеп снижает эксплуатационные свой-

ства конструкций, не поддается термообработке.  

В плане повышения эксплуатационной надежности элементов кривошипно-

шатунных механизмов дизелей технологическими методами, например, гидродробе-

струйной обработкой, имеется ряд публикаций [1,], уделяющих первостепенное вни-

мание вопросам образования начальных технологических остаточных напряжений, 

возникающих в результате ППД, и объемных изменений материала по сечению ма-

териала при обработке. При этом стабилизация физико-механических параметров 

поверхностного слоя, перераспределение начальных остаточных напряжений с об-

разованием эпюр, присущих только поверхностному наклепу, эквивалентно снятию 

внутренних сил от начальных остаточных напряжений. 
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В настоящее время шатуны изготавливают из покупных штамповок с припус-

ком от        м до         м. Коэффициент использования материала составляет 

       . На участке механической обработки для обработки контура шатуна приме-

няется 25 фрезерных станков, в том числе копировальных и с ЧПУ. 

При очистке заготовки и на завершающей стадии обработки шатуна использу-

ется сухая дробеметная обработка. Штучное время обработки одного шатуна дизеля 

ЧН21/21 (6ДМ-21А) составляет 15,3 н.ч. 

Недостатки существующей технологии обусловлены применением поковки с 

большим припуском под механическую обработку, что значительно снижает коэф-

фициент использования металла     приводит к большому количеству фрезерных 

операций. Применение сухой дробеметной обработки характеризуется быстрым из-

носом деталей установки, дроби, обилием металлической пыли. Кроме того, поли-

ровка как финишная операция осуществляется ручными шлифмашинами, что также 

нежелательно. 

Предлагаемая технология отличается тем, что предполагает применение точ-

ной штамповки с припуском, равным нулю, и гидродробеструйную упрочняющую об-

работку всей поверхности шатуна за исключением отверстий под подшипники и ша-

тунные болты. Это позволяет нейтрализовать дефектный слой, образованный после 

штамповки и термообработки, снижающий эксплуатационные характеристики шату-

нов, а также повысить предел усталостной прочности в области стыка и других мес-

тах, подверженных усталостному разрушению. Введение гидродробеструйной обра-

ботки поверхности как заключительной операции позволит исключить полировку. 

Рассмотренная технология позволяет снизить материалоемкость процесса на 

50%, довести коэффициент использования материала до            , снизить 

трудоемкость изготовления на     н.ч, освободить       фрезерных станков, за-

действованных в обработке контура шатуна, и рабочих, их обслуживающих. 
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УДК 621.787.6 

ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ, ДОВГОВІЧНОСТІ, УСТАЛОСТНОЇ 

МІЦНОСТІ ВАЛІВ ДРОБЕСТРУЙНОЮ ОБРОБКОЮ 

Бобошко В. О., Гоя А. Б.  

Значний ефект підвищення довговічності деталей, працюючих в умовах цикліч-

них навантажень та маючих концептори напруг, місця тугих посадок, а також працю-

ючи в корозійних середовищах, досягається в результаті поверхневого наклепу. 

При пластичному деформуванні поверхневі шари металу збільшуються в об’ємі, 

але цьому перешкоджають недеформовані нижче лежачі шари. 

В результаті взаємодії сил, діючих в поверхневих шарах та серцевині деталі, 

поверхневі шари опиняються під дією остаточних напруг стискання, нижче лежачі -  

під дією розтягуючих остаточних напруг. 

Поверхневий наклеп незначно змінює властивості сталі при статичному наван-

таженню. При одній і тій самій тривалості наклепу механічні властивості зразків мен-

шого діаметру змінювались в більшому ступеню, що є наслідком великої відносної 

глибини наклепаного шару ( відносна глибина наклепу – це відношення глибини на-

клепаного шару до радіусу зміцнюваної деталі). 

Руйнування деталей в процесі експлуатації, як правило, починається із поверх-

ні. Поверхневі шари є носіями різних концепторів напруг, отримують максимальні  

напруги від зовнішніх навантажень при таких видах напруженого стану, як згин, кру-

чення, а також тому, що можуть зазнавати неблагоприємний вплив навколишнього 

середовища. 

Зміцнення поверхневих шарів металу є ефективною мірою підвищення втомле-

ної міцності деталей. 

В результаті наклепу деталі із різноманітних матеріалів при одних і тих же ре-

жимах обробки отримують різну глибину наклепаного шару та різні величини остато-

чних напруг. Закаляні вуглецеві та леговані сталі отримують меншу глибину наклепа-

ного шару порівняно зі мало вуглецевими сталями. Однак, величина остаточних на-

пруг у них значно вище. 

Остаточні напруги стискання не впливають на величину ударної в’язкості сталі. 

Втрата пластичності поверхневими шарами в результаті наклепу знижує ударну 

в’язкість деталі в цілому, тому поверхневе зміцнення мілких деталей працюючих при 

ударних навантаженнях проводити не рекомендується. На крупних деталях з огляду 

незначної відносної глибини наклепаного шару зниження ударної в’язкості в резуль-

таті наклепу не відбивається. 
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В основі дробеструйного наклепу лежить пластичне деформування поверхнево-

го шару під дією кінетичної енергії потоку дробі. 

Конструктивні елементи деталей, канавок, отворів, посадочних місць валів зни-

жують устало стну міцність. Ефективність дробеструйного наклепу як засобу підви-

щення границі витривалості таких деталей залежить в першу чергу від глибини на-

клепаного шару та визначається кінетичною енергією дробу і тривалістю наклепу. 

При однаковій глибині наклепу границя витривалості зразка зменшується зі змен-

шенням радіусу галтелі і тим більше, чим менше глибина наклепаного шару. 

Дробеструйну обробку можна застосовувати для зміцнення деталей машин, ви-

готовлених із сталей різних марок після остаточної їх хіміко-термічній та механічній 

обробки, в тому числі після поверхневого загартування з нагрівом токами високої ча-

стоти, цементації і загартування, азотування, ціанування і шліфування. Цей вид зміц-

нення виконують шляхом обдування відповідних поверхонь деталей стальним  або 

чавунним  дробом діаметром 0,4-2 мм, який подається зі швидкістю 50-85 м/с, на 

пневматичних, гідравлічних або механічних установках. 

Дробеструйна обробка коліс зі сталі марки 40Х з  m = 5 мм і  z = 42 із закалени-

ми по боковим поверхням при нагріві в тому числі зуб’ями підвищила їх втомлену 

згинаючу міцність на 22 %. Зміцнення в цьому випадку проводилося на механічній 

установці дріб’ю діаметром 0,5-1,0 мм при тривалості обробки 15 хв. 

Контактна витривалість зубів коліс за літературними даними1  внаслідок дробе-

струйної обробки  або не змінюється, або трохи підвищується. 

За допомогою пневмодробоструйних та дробомітних процесів можна очищувати 

і зміцнювати деталі практично різної геометричної форми, мало жорсткі, і цьому не 

потребується їх строга орієнтація у просторі. Введення в дробоструйне зміцнення 

СОР і розробка методів гідродробоструйного (ГДУ) зміцнення дозволяє зробити про-

цес більш тонко регульованим і стабільним. 

На відміну від усіх способів зміцнення сухим дробом спосіб ГДУ дозволяє для 

ряду деталей зниження початкової шорсткості 

 

 

 

 

                                                           
1
 Саверин М. М. Дробеструйный наклеп теоретические основы и практика применения. Москва: 

Машгиз, 1955. С. 312. 
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УДК 621.787 

ТРИБОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОВЕЧЕОСТИ  

ВАЛА-ШЕСТЕРЕНЬ 

Бобошко В. А., Журавлев А. С.  

Характерные виды разрушения зубьев: поломка зубьев, выкашивание рабочих 

поверхностей зубьев, износ зубьев, пластические деформации, заедание и отслаи-

вание поверхностных слоев зубьев. 

Для повышения износостойкости и контактной прочности деталей применяют 

следующие методы поверхностного упрочнения: цементация, нитроцементация за-

калка ТВЧ, лазерная закалка, а так же поверхностно-пластическое деформирование. 

Анализ существующих методов упрочнения деталей показал что традицион-

ные методы часто не пригодны для закалки деталей. Установки для упрочнения до-

роги, сложны в установке и эксплуатации. 

Электромеханическое упрочнение (ЭМУ) – способ обработки металла термо-

механическим местным воздействием на поверхностный слой, при котором в про-

цессе обработки детали через место контакта инструмента с деталью пропускают 

ток большой силы и низкого напряжения (рис. 1).  

 
Рис. 1. Принципиальная схема электромеханической обработки детали на токарном 

станке:  
1 – рубильник; 2 – реостат; 3 – вторичная обмотка; 4 – патрон; 5 – деталь; 6 – задняя 

бабка; 7 – инструмент 
 

При прохождении электрического тока через пятно контакта происходит нагрев 

со скоростью сотен градусов в секунду, температура может достигать 1000 0С. Зона 

обработки постоянно охлаждается струей жидкости и скорость охлаждения нагрето-

го объема металла составляет тысячи градусов в секунду. 

В результате кратковременности процесса не происходит выгорания леги-

рующих элементов, а поверхностный слой приобретает специфическую ориентиро-
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ванную структуру, высокую твердость, сжимающие остаточные напряжения. Такая 

закалка поверхностного слоя не требует последующего отпуска. 

Особенности процесса: тепловое и силовой воздействие на поверхностный 

слой осуществляют одновременно, а не последовательно. Нагрев при этом сопро-

вождается действием значительных давлений. Нагрев поверхностного слоя металла 

происходит под действием двух источников теплоты: внешнего (теплота трения) и 

внутреннего (теплота, выделяемая при прохождении тока). 

Можно выделить несколько областей применения ЭМО  

1. Повышение прочности на глубину 0.2 мм наружных и внутренних  

цилиндрических поверхностей;  

2. Снижение шероховатости поверхности на 1-2 класса;  

Процесс ЭМУ иллюстрирует рис. 2. Деталь 1 имеет вращательное движение, а 

инструмент 2 – поступательное. Грубая поверхность 3 детали после обработки рез-

цом, получает профиль 4.  

Профилограмма (рис. 3) полученная при обработке ЭМУ нормализованной 

стали 45. Предварительно обработанная резцом поверхность имела параметр ше-

роховатости Rz = 26 - 30 мкм, а после ЭМУ Rz = 2 мкм.  

 
 

Рис. 2.-Схема электромеханиче-
ского упрочнения и выглаживания по-

верхности детали. 

Рис. 3 –  Профилограмма поверх-
ности после ЭМУ 

 
 

3. Повышения адгезионной и когезионной прочности покрытия с формирова-

нием аморфной системой и создание анизотропных свойств;  

4. Небольшие капитальные затраты. 

Особенностью ЭМУ зубчатых колес является то, что отпадает необходимость 

в специальном инструменте. Процесс основан на взаимном упрочнении двух сопря-

гаемых колес путем их обкатки под давлением с током. 

Глубина поверхностного упрочнения зависит от скорости вращения шпинделя, 

плотности тока и давления между шестернями. Таким образом, при ЭМО одновре-

менно прикатываются под током и упрочняются обе шестерни. 
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Рис. 4. Схема ЭМУ упрочне-
ния зубчатых колес 

 

 

Сравнительные испытания износоустойчивости упрочненных зубчатых колес 

производились на шестернях из стали 45 с модулем m = 2 мм, числом зубьев z = 30 

и шириной зуба 10 мм, которые имели следующую термическую обработку: первая – 

нормализация (НB 228); вторая – закалка с отпуском при 200 °С (HRC 46–48); третья 

– ЭМУ после нормализации с указанным выше режимом. 

 

Рис. 5. Кривые износоустойчивости 
зубчатых колес: 

1 – нормализованного; 2 – упрочненно-
го ЭМУ; 3 – закаленного 

 
 

Выводы 

1. ЭМУ – прогрессивный способ финишной обработки поверхности деталей машин, 

обеспечивающее лучшие показатели качества поверхностного слоя по сравнению с 

традиционным шлифованием. Что позволяет исключить из технологического про-

цесса операцию шлифование. 

2 ЭМУ - высокопроизводительный метод повышения износостойкости зубчатых ко-

лес за счет создания условий для триботехнологичного обеспечения долговечности 
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УДК 621.7 

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРОБКИ ГЛИБОКИХ ПАЗІВ 

Бобошко В. О., Тищук І. С.  

Фрезерування вузьких пазів  - дуже розповсюджена і важка операція. Для цієї 

цілі використовують дискові і циліндричні кінцеві фрези. 

Були вивчені цільні твердосплавні фрези і фрези з напаяними пластинами з 

твердих сплавів ВК6М, ВК8 і Т15К12В. Найкращим виявився  твердий сплав ВК8. По-

рівняння по продуктивності і надійності цільних твердосплавних фрез і фрез з напая-

ними пластинками показало перевагу останніх. Цільні твердосплавні дискові фрези 

мають меншу жорсткість і міцність, ламаються при  забиванні їх стружкою чи при ви-

никненні вібрацій, що призводить до псування оброблюваної поверхні. Стійкість цих 

фрез на 30% - 40% нижче стійкості напаяних, через погану теплопровідність.  

Випробування стійкості показали, що оптимальні геометричні параметри насту-

пні:   Дослідами встановлено, що найкращим охолодженням при роботі цих фрез є 

7% водно–масляна емульсія чи масло, що розпилене струменем повітря під тиском. 

Таке охолодження підвищує стійкість інструменту і порівняльно з охолодженням по-

ливання фрези не забивається стружкою. 

Встановлено також, що при фрезеруванні по подачі інструмента підвищується 

приблизно в 8 раз порівняльно з фрезеруванням проти подачі. 

Для зниження вібрацій інструменту і оправки був використаний навісний вібро-

гасник з роликом ударної дії конструкції Д.І.Рижкова1. 

Прорізання також можливо проводити і стандартними дисковими відрізними і 

прорізними фрезами. Однак вони мають для цього виду робіт значні недоліки. Фрези 

мають велике число мілких зубів, механічна міцність яких недостатня. Об’єм струже-

чних канавок малий, що погіршує умови розміщення стружки і підводу охолоджува-

льної рідини в зону різання. Мілка стружка, що утворилася в процесі різання, попадає 

між боковими сторонами зубів і оброблюваного позу, і навертається на них, виклика-

ючи підвищене тертя і тепловиділення, в наслідок чого знижується стійкість фрез і 

погіршується чистота обробки. 

В силу перелічених недоліків конструкція цих фрез може бути вдосконалена. 

Число зубів було зменшено приблизно в двоє порівняно зі стандартними значення-

ми, дякуючи чому підвищилась їх механічна міцність і збільшився об’єм стружечних 

канавок. По торцям зубів з обох сторін виконані підточування під кутом 6 - 80 в пере-

                                                           
1
 Алексеев С.П. Борьба с шумом и вибрацией в машиностроении Москва: Машиностроение, 

1970. С. 208. 
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тинах нормальних до передніх поверхонь зубів, під кутом 3 – 40 в перетинах, пара-

лельних до них.(рис.1). 

 Б  А 
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Рис. 1 Геометрія відрізних фрез з і зменшеним числом зубів  

і торцевим підточуванням. 

 

Дякуючи збільшенню об’єму стружечних канавок за рахунок зменшення числа 

зубів і наявністю бокових підточувань покращуються умови різання, умови розміщен-

ня стружки і охолодження зони різання. 

Деяке збільшення працездатності, зв’язане з додатковою операцією прорізання 

підточувань на торцевих поверхнях інструменту4 в процесі його експлуатації, випра-

вдовується по наступним причинам: 

1. Підвищується продуктивність праці. 

2. Скорочуються до мінімуму випадки ламання і виходу з ладу фрез. 

3. Забезпечується універсальність використання відносно невеликої номенкла-

тури інструменту при виконанні операцій прорізання різних матеріалів. 
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УДК 621.789 

МАГНІТНО-ІМПУЛЬСНЕ ЗМІЦНЕННЯ ЗУБЧАТИХ КОЛІС 

Бобошко В. О., Чикин І. О.  

При магнітному впливі речовина змінює свої фізичні та механічні властивості. 

Покращення властивостей у феромагнітних деталей, що пройшли МІО, досягається 

за рахунок направленої вільних електронів речовини зовнішнім полем, внаслідок чо-

го збільшується тепло- та електропровідність матеріалу1. 

Взаємодія імпульсного магнітного поля з електропровідним матеріалом виникає 

ефективніше, чим вище структурна та енергетична неоднорідність речовини. Тому 

чим вище концентрація поверхневих та внутрішніх напруг в металічних заготовках, 

тим більше вірогідність локальної концентрації в них мікро нерівностей зовнішнього 

поля і тим буде довше протікання релаксаційних процесів в речовині. 

Застосовуючи МІО можливо значно зменшити збиткову енергію матеріалу, що 

зв’язана з концентрацією внутрішніх та поверхневих напруг в конкретній деталі, та 

знизити до мінімуму вірогідність її поломки. 

Деталь перед обробкою розташовують в порожнині магнітного соленоїда таким 

чином, щоб центр ваги деталі був віддалений від положення рівноваги. При ввімк-

ненні установки, деталь силою F1 “втягується” магнітним полем в площину соленоїда 

з деяким прискоренням та виконує всередині порожнини коливаючи рухи. При МІО за 

рахунок інерції деталь (та її центр ваги) зміститься в протилежну сторону і вона буде 

втягнута в соленоїд зі сторони південного полюсу. З сторони іншого соленоїду на де-

таль діє сила F2, яка і втягує її зворотно всередину соленоїда. Таким чином, деталь 

багаторазово перетинаючи магнітний потік, виконує в порожнині соленоїда вільні пе-

реміщення, які через деякий час зменшуються за рахунок сил тертя деталі по стінкам 

індуктора і які будуть стихати. Коли коливання зупиняться, деталь займе положення 

рівноваги, а сила F2 = 0. При цьому деталь розташується по центру соленоїда. 

При таких переміщеннях деталі внаслідок неоднорідності кристалічної структури 

в ній виникають вихрові токи. В місцях концентрації втомлених чи залишкових напруг 

теплота, що виникає при МІО вихровими токами, частково зменшує збиткову енергію 

складових кристалітів та зерен структури зразка, особливо в зоні контакту напруже-

них ділянок. Мікроструктура сплаву покращується на протязі 0,01...1,0 с. 

Крім того, вихрове магнітне поле зумовлює більш рівномірне її охолодження. 

Одночасно з тепловими процесами за рахунок імпульсного магнітного поля в металі 
                                                           

1
 Справочник по магнитно-импульсной обработке металлов (Белый И.В., Фертик С.М., Хименко 

Л.Т.) Харьков: ВИЩА ШКОЛА, 1977. С. 108. 
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виникає полярна орієнтація спінів електронів атомів, розташованих в області контак-

ту кристаликів та зерен сплавів, внаслідок чого покращуються механічні властивості 

матеріалу. 
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Рис. 1. Схема пристосування для МІО зубчатих коліс 

Пристрій для профільної магнітної обробки зубчатих коліс містить закріплену 

оправку 6, на яку надівають оброблюване зубчате колесо 7, в западини між зубцями 

зубчатого колеса вставляють полюсні наконечники 5, які прикріплені до магніто про-

воду 9. Полюсні наконечники (виконані за формою впадин між зубами) виготовлені з 

високо проникаючого феромагнітного сплаву на основі нікелю. На магніто провід 9 

надітий соленоїд 10 та прикріплений другий магніто провід F – подібної форми. До 

магніто проводу 9 примикає другий магніто провід 2 (відкидний), що обертається на-

вколо вісі 3. На магніто провід 2 надітий переміщуваний полюсний наконечник 5 з 

фіксатором 4. Поверхні зубів і торців зубчатих вінців перед обробкою в пристрої пок-

ривають ферорідиною. 

Через соленоїд 11 пропускають імпульсами струм. Виникає магнітно-імпульсне 

обертаюче коло , що охоплює поверхню зубів колеса. Магнітний потік через магніто 

провід 9, полюсний наконечник 5 та шар ферорідини потрапляють в зубчате колесо 7 

та через повітряний зазор замикається на магніто проводи 1 і 2. 

Магнітна обробка двох діаметрально протилежних впадин виконується одноча-

сно. Після обробки всіх впадин зубів оброблюють торці зубчатих вінців. (колесо об-

роблюється магнітним полем в двох взаємно протилежних площинах.) 

Після МІО колеса розмагнічують змінним магнітним полем. 

Проводились порівняльні випробовування працездатності необроблених та ма-

гніто зміцнених магнітних колісних пар (колесо-шестерня) з сталі 40Х, 30ХН3А, 

38Х2МЮА. Діаметр коліс 300мм, 450мм, 600мм, і = 1, Vокр = 25м/с, зчеплення зовні-
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шнє. Зубці коліс та шестерень оброблювались роздільно по вінцю магнітним полем 

напруженістю 460 кА/м при довжині імпульсу 0,5с. Обробку проводимо по колу коле-

са трьома циклами. Витримка після обробки – 48г. Перед випробуванням колісна па-

ра розмагнічувалась. Досліди показали, що за рахунок повторного намагнічування 

колісної пари стійкість пари до втомленого викришування підвищилась в 1,4...2 рази, 

абразивне зношення знизилось в 1,4...1,6 рази, а довговічність підвищилась в 

1,3...1,8 рази. МІО підвищує стійкість зубчатих коліс не менше, чим на 30% та чим 

якісніше сталь деталі, тим вище ефект магнітної обробки. 

Установка для МІО: “Магнит - Победа”, “Импульс - универсал”. 

 
Відносна стійкість магнітозміцнених сталевих циліндричних пар  

(з різними діаметрами) головного приводу вантажопідйомних машин 

Діаметр, мм Відносна стійкість, % 

колеса шестерні колеса шестерні* 
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* в чисельнику – стійкість шестерні з конструкційної сталі, в знаменнику – з ле-

гованої. 
 

 

 

 

УДК 621.787.6 

ПРОЦЕСС КОМПЛЕКСНОЙ ОБРАБОТКИ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ЗУБЬЕВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕСУРСА ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ 

Бобошко В. А., Климов В. С.  

Зубчатые передача являются основной разновидностью механических пере-

дач, работающих с непосредственным касанием сопряженных поверхностей. Глав-

ными элементами, определяющие работоспособность зубчатых передач, являются 

зубья колес. Огромный диапазон нагрузок, окружных скоростей, разнообразие пере-

дач делают весьма актуальным разработку энерго и ресурсосберегающих техноло-
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гий обработки поверхностей зубьев и их пред эксплуатационной адаптации, повы-

шающих надежность и долговечность передач. 

Для повышения ресурса зубчатых передач применяет высококачественные 

легированные стали, подвергаемые объемной закалке, цементации или нитроце-

ментации. Такие упрочняющие обработки требуют последующего зубо шлифования 

для устранения термических деформаций и короблений. Известно, что процесс зу-

бошлифования сопровождается местными прижогами, нарушающими равнопроч-

ность всей рабочей поверхности зубьев. Это снижает надежность и ресурс зубчатой 

передачи. Кроме того, зубчатые передачи с высокой твердостью зубьев становятся 

чувствительными к ошибкам взаимного положения зубчатых колес. Для устранения 

этого недостатка требуется дорогостоящее специализированное оборудование, по-

зволяющее осуществить продольную модификацию зубьев для исключения концен-

трации нагрузки у торцев зубьев. 

В этом отношении большие возможности появляются при комплексном подхо-

де к процессу увеличения ресурса зубчатых передач путем как целенаправленного 

повышения физико-механических свойств рабочих поверхностей зубьев, так и пред-

варительной механической обработкой этих поверхностей с. учетом особенностей 

вида зацепления. 

Первая проблема может быть решена использованием прогрессивной химико-

термической обработки - низкотемпературной нитроцементации [1] в отличии от це-

ментации и азотирования, низкотемпературная нитроцементация не вызывает зна-

чительных изменений линейных размеров и формы. Такая обработка может исклю-

чить необходимость последующей зубошлифовки и будет представлять собой окон-

чательную отделочную операцию. Однако, в связи со значительным повышением 

твердости поверхностного слоя, большое значение приобретает предварительная 

подготовка рабочих поверхностей зубьев к низкотемпературной нитроцементации с 

учетом как характера работы реальной зубчатой передачи, так и вида зацепления 

Для уточнения влияния низкотемпературной нитроцементации на механиче-

ские свойства поверхностных слоев различных марок сталей, применяемых для из-

готовления зубчатых колес, требуется проведение экспериментальных исследова-

ний и выработка на их основе основных требований к обрабатываемым поверхно-

стям [2]. 

Решение второй проблемы может реализоваться или путем непосредственной 

подготовки поверхности зуба к проведению упрочняющей обработки (например, для 

передачи Новикова ), или в сочетании с дополнительной продольной модификацией 

рабочего профиля зуба ( для эвольвентой передачи ). Кок правило, такую модифи-

кацию осуществляют на шевинговальных станках или зубофрезерных станках-с ко-



86 

пирным устройством, что ограничивает ее применение в индивидуальном, мелкосе-

рийном и ремонтном производстве. Поэтому для такого производства актуальным 

является разработка принципиально нового способа продольной модификации без 

использования специализированного оборудования. 

Эту операцию можно реализовать путем приработки при искусственно создан-

ном перекосе осей на простейших стендах, что особенно важно в условиях индиви-

дуального, мелкосерийного и ремонтного производства 

Разработан процесс продольной модификации прямозубых эвольвентных 

зубчатых колес с получением требуемой величины модификации в зависимости от 

конструктивных размеров стенда и обрабатываемого колеса [3].  
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УДК 62-229.2 

АДИТИВНЕ ВИРОБНИЦТВО, 3D ДРУК 

Насілевський С. В., Ткач М. Р.  

Основною проблемою традиційних методів виробництва являється низький ко-

ефіцієнт використання матеріалу, більшість якого в процесі обробки виробу перетво-

рюється в стружку, яку потім хоч і можна переплавити, однак при цьому все одно її 

більшість згорає. Друга проблема - це велика кількість обладнання, для виготовлен-

ня виробів важкої форми. 
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Адитивне виробництво (АВ) - нова парадигма виробництва, що передбачає 

створення швидкого розповсюдженого виробництва складних об’єктів з потенціалом 

зниження кількості відходів. Основна перевага адитивного виробництва – можливість 

створення індивідуальних продуктів у будь-якій точці світу з під лаштуванням їх вла-

стивостей до користувача. Адитивні виробничі технології, такі як 3D-друк дозволяють 

відмовитися від схеми виробництво-доставка і використовуючи можливості пересил-

ки креслень через інтернет, створити виробництво там і тоді, де це потрібно.  

3D друк часто називають «магічною» технологією, оскільки дозволяє перетво-

рювати, отримані в CAD-системах моделі в готові вироби. У реальності процес 3D-

друку вимагає також багато ручної праці, що включає попередню підготовку і по-

дальшу обробку надрукованих деталей для досягнення їх бажаної якості. 

З 2003 року спостерігається значне зростання у продажі 3D-принтерів. Крім того, 

вартість 3D-принтерів постійно зменшується. Технологія також знаходить застосу-

вання в сфері виробництва ювелірних виробів, взуття, промислового дизайну, 

архітектури, проектування та будівництва в атомній, автомобільній, аерокосмічній, 

стоматологічній та інших галузях. 

Зараз стала доступною велика кількість конкуруючих технологій, що дозволяють 

зробити 3D-модель. Їхні основні відмінності стосуються етапу побудови шарів при 

створенні деталі.  Для конструкційних матеріалів широке розповсюдження отримали 

наступні технології  це SL, SLS, FDM, LOM.  

Селективне лазерне спікання (Selective Laser Sintering — SLS) 

Використовується такими компаніями, як, наприклад, DTM корпорації і EOS. Суть 

технології полягає в пошаровому спіканні лазерним променем порошкового 

матеріалу. У робочій камері він попередньо підігрівається, трохи не доходячи до 

температури плавлення. Після розрівнювання порошку по поверхні зони обробки, 

СО2-лазером спікається потрібний контур, далі насипається новий шар, 

розрівнюється, і процес повторюється. Готова модель витягується з камери, а над-

лишки порошку видаляються. 

Переваги: широкий спектру недорогих і нетоксичних матеріалів (порошкові 

полімери, ливарний віск, нейлон, кераміка, металеві порошки), низькі деформації та 

напруги, можливість одночасно робити відразу кілька моделей в одній камері. 

Недоліки: менш точний процес, груба вихідна поверхня, неможливість створю-

вати кольорові моделі. Вартість установок становить близько 400 тис. доларів США  
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Основною частиною принтера, що з'явився на ринку в 1991 р., є екструдерна 

голівка. У ній матеріал (ливарний віск або пластик, що надходять з котушок) 

нагрівається до температури плавлення і подається в зону друку. Голівка 

переміщується по двом координатам, синтезуючи певний шар моделі. Потім плат-

форма опускається, створюється новий шар і т. д. 

Переваги: легкість перебудови з одного нетоксичного матеріалу на іншій, низькі 

витрати і досить висока продуктивність, малі температури переробки, а також 

мінімальне втручання оператора у функціонування обладнання, можливість створен-

ня кольорових моделей, відносно точний процес. 

Недоліки: між шарами утворюються шви; головка екструдера повинна постійно 

рухатися, інакше матеріал застигне і засмітить її; можливе розшарування у разі тем-

пературних коливань протягом циклу обробки; груба вихідна поверхня. Орієнтовна 

вартість FDM-принтера 50-220 тис. доларів США 

На сьогодні можливості 3D-принтерів ростуть, вони можуть створити об’єкти все 

більшого розміру та складності, які включатимуть частини з різних матеріалів. 

Технологічними проривами в цій галузі є застосування таких методів, як спікання 

частинок металу і обробка керамічних матеріалів, тобто 3D принтери більше не об-

межуються роботою з пластиком. В даний час 3d друк металом розглядається, як 

одна з найбільш перспективних технологій, яка в недалекому майбутньому може 

витіснити сучасні методи прототипування. 

 

Література: 

https://klona.ua/uslugi/izgotovlenie-prototipov 

https://klona.ua/uslugi/fdm-pechat-3d-pechat-plastikom-v-ukraine 

http://graphiart.com.ua/3d-printer-po-metalu-vidi-osoblivosti/ 

https://klona.ua/uslugi/izgotovlenie-prototipov
https://klona.ua/uslugi/fdm-pechat-3d-pechat-plastikom-v-ukraine
http://graphiart.com.ua/3d-printer-po-metalu-vidi-osoblivosti/
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УДК: 622.236.002.54 

ЗАСТОСУВАННЯ ГІДРОАБРАЗИВНОГО РІЗАННЯ ПРИ ОБРОБЦІ 

СЛОЖНОПРОФІЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ 

Адиров Л. А. 

В даний час застосування нових, високоефективних, матеріало  і енергозбері-

гаючих технологій, радикально вирішують питання продуктивності і якості обробки 

сложнопрофільних деталей з важкооброблюваних сталей з досить великою глиби-

ною різу, є актуальним завданням в машинобудуванні. 

Однією з таких технологій, що дозволяють радикально модернізувати існуючі 

технологічні процеси, є технологія гідроабразивного різання. 

В процесі виробництва диска турбіни, зустрічається безліч технологічних 

труднощів, одна з яких - прорізання високоточних пазів по периферії диска. Ці пази 

необхідні для закріплення лопаток турбіни. Робота турбіни залежить від якості 

з'єднання лопаток турбіни з диском. 

Ялинкові пази утворюються багаторазовим протягуванням, для чого 

використовується комплект з трьох протяжок: прорізний, донної і фасонної ялинкової. 

Через особливi властивостi сплаву ХН73МБТЮ-ВД, з якого виготовлений диск, 

стійкість кожної протяжки не перевищує 110 простягнутих пазів. З огляду що у кож-

ному диску таких пазів 66, то після обробки двух дискiв потрібна перешліфовка всьо-

го комплекту протяжок. Після декількох перешліфовок інструмент приходить в 

непридатність. 

З метою підвищення ефективності виготовлення ялинкових пазів диска турбіни 

запропонована комбінована технологія їх виготовлення: чорнова обробка 

здійснюється за допомогою гідроабразивного різання, а операцією, що формує оста-

точну точність і якість оброблюваної поверхні, залишається фасонне протягування. 

Основний час обробки кожного паза і диска в цілому складається з часу 

попередньої обробки і часу, що припадає на чистове протягування. Максимальна 

продуктивність гідроабразивной обробки визначається цілою низкою чинників: робо-

http://ncp.pu.if.ua/calls/open/1/07_2015.php
http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=28219
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чим тиском в системі; видом і концентрацією абразівногопорошка; діаметром і дов-

жиною фокусной трубки і т.д. 

Операція вирізки контуру ялинкового паза гідроабразивним струменем повинна 

проводитися таким чином, щоб вирізаний контур був максимально наближений до 

контуру готової деталі, але не перекривав необхідний припуск на чистову операцію 

протягування, ні, тим більше, контур самої деталі. 

При виборі швидкості різання вiдходили в основному з умови повного 

прорізання металу і забезпечення допустимої величини конусності різу, яка входить в 

величину припуску під чистове протягування. Якість поверхні різу враховувалась в 

меншій мірі, тому що пази диска після операції ГАР піддаються чистовому протягу-

ванню, де і формується необхідна шорсткість поверхні. 

Так як гiдроабразівний струмінь - «гнучкий інструмент», то це призводить до 

відхилення струменя під час обробки. При різанні по прямій лінії це відхилення за-

звичай не враховується, а при різанні складної траєкторії з гострими кутами 

відхилення необхідно враховувати. Коли струмінь наближається до кута необхідно 

уповільнити швидкість подачі для вирівнювання точки входу і виходу, а після виходу 

з кута швидкість подачі поступово збільшується. Середнє значення швидкості подачі 

складає 270мм / хв, що забезпечує найменше коливання припуску, що полегшує ро-

боту протягання на чистової операції. 

Список використаних джерел: 

1. Шманёв В.А. Струйная гидроабразивная обработка деталей ГТД. Москва.

«Машиностроение», 1995, 144с. 

2. http://www.flowcorp.com/waterjet-resources.cfm?id=344

3. http://www.vodorezka.ru/rezat_vodoy.html

4. http://www.omax.com/water_treatment.php
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