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Показано особливості обробки зразків із вуглець-вуглецевих композиційних матеріалів фрезеруванням кін-

цевими фрезами та відрізним кругом; пилянням реноватором; свердлінням спіральними й алмазовмісними тру-

бчастими свердлами; гідроабразивним різанням. Оцінено напружений стан зони різання в композиційних мате-

ріалах на основі карбонових волокон при різних методах обробки. Установлено прогнозовану деструкцію мате-

ріалу в залежності від часу взаємодії поверхні різання з інструментом і від часу експлуатації інструменту з мак-

симально допустимим навантаженням. Наведено порівняння якості різу та стану ріжучої крайки інструментів, 

які короткочасно працюють з композитами. Виконано перевірку механічних характеристик досліджуваних зра-

зків матеріалів. Рекомендовано для отримання репрезентативних зразків для механічних випробувань таку об-

робку: абразивне обрізання алмазовмісним інструментом, отримання умов для уведення гідроабразивного 

струменя (свердління) і подальша струминно-абразивна обробка. 
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Показано особенности обработки образцов из углерод-углеродистых композиционных материалов фрезеро-

ванием концевыми фрезами и отрезным кругом; пилением реноватором; сверлением спиральными и алмазосо-

держащими трубчатыми сверлами; гидроабразивным резанием. Оценено напряженное состояние зоны резания 

в композиционных материалах на основе карбоновых волокон при разных методах обработки. Установлено 

прогнозированную деструкцию материала в зависимости от времени взаимодействия поверхности резания с 

инструментом и от времени эксплуатации инструмента с максимально допустимой нагрузкой. Приведено срав-

нение качества реза и состояния режущей кромки инструментов, которые кратковременно работают с компози-

тами. Выполнена проверка механических характеристик исследуемых образцов материалов. Рекомендовано для 

получения репрезентативных образцов для механических испытаний следующую обработку: абразивное обре-

зание алмазосодержащим инструментом, получение условий для введения гидроабразивной струи (сверление) 

и дальнейшая струйно-абразивная обработка. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Широке викорис-

тання композиційних матеріалів на основі карбоно-

вих волокон (ВВКМ) зумовлене високою міцністю 

виробів, їх легкістю, здатністю сприймати різні види 

силових навантажень, а для карбон-карбонових ма-

теріалів – здатністю зберігати механічні властивості 

в умовах високих (більше 2000°C) температур. 

Як правило, заготовки виробів з карбон-карбону 

одержують викладенням джгутів, ниток або тканин 

на відповідні моделі з наступним насиченням піро-

вуглецем в умовах високих температур [1], а з кар-

бон-полімерних матеріалів – використанням препре-

гів з викладенням на модель і наступним просочен-

ням компонентами поліефірних смол, що дозволяє 

на етапі формування матеріалу закладати головні 

вісі твердості та міцності, досягаючи бажаного рівня 

анізотропії властивостей елементів конструкції та 

готового виробу в цілому. 

Незважаючи на те, що форма заготовки може бу-

ти наближена до форми готового виробу вже в про-

цесі формування, існує необхідність кінцевої оброб-

ки заготовки по ряду площин, які в загальному ви-

падку є криволінійними. Такими площинами є пове-

рхні сполучення, отвори, пази, елементи опор і таке 

інше. 

Ряд робіт [2, 3] свідчать про те, що волокнисті 

композиційні матеріали (насамперед полімерні) ма-

ють низьку оброблюваність, механічно обробляють-

ся тільки спеціальним інструментом, розшарову-

ються, деструктують з ушкодженням верхньої та 

нижньої крайок, що може вести до вибракування го-

тової деталі. Якісна обробка (з мінімальною кількіс-

тю дефектів) можлива тільки спеціальним інструме-

нтом (свердлінням – [2, 4], фрезеруванням – [4], аб-

разивною обробкою – [5]). Однак і в цих умовах по-

ява дефектів є досить імовірною. Таким чином, оче-

видною є проблема одержання репрезентативних 

зразків, випробування яких дозволяє чітко визначи-

ти основні механічні характеристики матеріалу, як 

на рівні початкового структурного елемента, так і 

матеріалу в цілому. 

В [5–7] показана можливість використання стру-

минних методів обробки для різання композиційних 

матеріалів, причому в [5] також відзначається, що 

неоднорідна структура матеріалів й анізотропія вла-

стивостей вимагає додаткових заходів по запобіган-

ню деструкції оброблюваних матеріалів і зниження 

ймовірності появи браку. 

Автори [2] приводять порівняльну таблицю ефе-

ктивності різних методів обробки заготовок з ком-

позиційних матеріалів на основі скляних і вуглеце-

вих волокон, однак умови одержання якісних повер-

хонь не приводять. 
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Методи досліджень. Для проведення експери-

ментальних досліджень використовувалося серійне 

та спеціальне лабораторне устаткування механічної 

і струминно-абразивної обробки. Струминно-

абразивне контурне різання здійснювалося на лазер-

но-струминному комплексі ЛСК-400-5 з 5-

координатною системою керування, який дозволяє 

здійснювати контурне різання гідроабразивним по-

током діаметром 1,02 мм, який витікає із калібрува-

льної трубки з масовою витратою абразивних часток 

0,4-0,6 кг/хв; у якості абразиву використовували 

гранатовий пісок фракцією 50/75 мкм. Швидкість 

контурної подачі становила 300-800 мм/хв і залежа-

ла від виду оброблюваного зразка. Абразивне різан-

ня здійснювали абразивним колом діаметром 150 мм 

з нанесеними методом гальванічної фіксації алмаз-

ними зернами фракцією 80/100 мкм, швидкість об-

робки – до 50 м/с. Свердління отворів здійснювали 

алмазовмісними свердлами трубчастого типу зі 

швидкістю різання до 10 м/с, обробку проводили на 

мікрофрезерному верстаті мод. Proxxon MF70, який 

також використовували й для виконання операцій 

мікрофрезерування кінцевими фрезами із твердого 

сплаву діаметром 2,0 і 2,5 мм зі швидкостями різан-

ня до 120 м/хв. Для виконання пазів і уступів у зраз-

ках спроектований та виготовлений спеціальний ін-

струмент для зворотно-поступальної обробки (типу 

«реноватор»). Використовувався реноватор Bosch 

PMF 250 CES з полотном пиляльним алмазовмісним 

спеціально виготовленим Інститутом надтвердих 

матеріалів ім. В. Н. Бакуля НАН України. 

Заглиблювальне полотно з полікристалічним напи-

люванням фракційністю 20-50 мкм забезпечує високо-

якісну обробку з одержанням геометричної точності в 

межах 9-10 квалітетів і шорсткості поверхні не гірше 

6,3 мкм на торці різу в зоні щільності до 95%. 

Стан поверхні після обробки контролювали за 

допомогою растрового електронного мікроскопа 

РЕМ-106-И й оптичного цифрового мікроскопа 

Omni_scan, підключеного до комп’ютера. 

Вплив рідини (води) на механічні властивості 

оброблюваного матеріалу визначали на основі ме-

ханічних випробувань дослідних зразків на розтягу-

вання. При цьому порівнювали зразки, отримані ме-

ханічним способом і способом гідроабразивного рі-

зання, як відразу після завершення обробки (тобто 

коли зразки ще були вологими), так і після повного 

їхнього висихання. Сушіння зразків виконували в 

сушильній шафі при температурі повітря 60-75°С і 

русі повітря 150 м
3
/год. 

Для визначення механічних властивостей матері-

алів використовувалася універсальна дослідна маши-

на УМЭ-10ТМ, призначена для статичних і цикліч-

них випробувань розтягуванням-стискуванням або 

вигином при одночасній реєстрації діаграми дефор-

мування, яка фіксується тензодатчиком KELI DEG 

50. Реєстрація даних проводилася за допомогою АЦП 

m-DAQ, під’єднаним до підсилювача сигналу. 

Механічним випробуванням піддавали зразки ста-

ндартної форми (рис. 1), при розтягуванні зразка дос-

лідна машина забезпечувала взаємне видалення робо-

чих органів із заданою швидкістю деформування. 

 
 

Рисунок 1 – Різні види зразків, використовуваних 

для випробувань на: 

а) розтягування; б) вигин; в) зсув 

 

Для визначення товщини деструктивного шару 

використовували еталонні зразки, отримані практи-

чно повним виключенням деструктивного шару за 

рахунок попереднього викладення зразка-свідка з 

наступною полімеризацією (або спіканням для вуг-

лець-вуглецевих матеріалів).  

Метою досліджень є підвищення точності визна-

чення механічних властивостей ВВКМ застосуван-

ням раціональних методів обробки зразків. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Якщо при виготовленні зразків з металів або неме-

талевих однорідних матеріалів утворений деструк-

тивний шар Тd звичайно не перевищує 10-15 мкм 

для фінішних методів обробки, а точність виконання 

лінійних розмірів – бази випробування – відповідає 

IT6...IT7 і становить не більш 35-50 мкм, то похибка 

вимірювань контрольованої величини, зумовлена 

похибками виконання дослідного зразка не переви-

щує 1,5-2% і може бути зменшена за рахунок ураху-

вання фактичних розмірів заготовки. 

Інша ситуація спостерігається при виготовленні 

зразків з композиційних матеріалів. 

Неоднорідна структура матеріалу, просторове 

переплетення волокон з утворенням порожнин і зон 

відсутності матриці суттєво впливає як на якість по-

верхневого шару, так і на параметри міцності, конт-

рольовані механічними випробуваннями. 

Вивчення мікрофотографій зони обробки показа-

ло, що отримані дефекти можна класифікувати так 

(рис. 2): 

- дефекти пружного відновлення волокон з мат-

риці, у результаті якого витримується контрольова-

ний розмір, а волокна перебувають над поверхнею; 

- дефекти порушення адгезійного зчеплення в 

приповерхній зоні, у результаті чого активний пере-

тин зразка зменшується на величину деструкції; 

- дефекти когезійного порушення в поверхнево-

му шарі, при якому виникаючі мікро- і макротріщи-

ни направляються вглиб матеріалу та можуть актив-

но рости при циклічному навантаженні. 
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Рисунок 2 – Дефекти обробки композиційних 

матеріалів 

 

Поява тих або інших дефектів визначається ви-

дом механічного впливу на оброблюваний матеріал, 

використовуваним інструментом. 

Таким чином, існує певний зв’язок між виника-

ючими на поверхні обробки дефектами й умовами 

формування поверхні, що в загальному вигляді від-

повідає результатам, отриманим в [8]. 

Розглянемо основні механізми утворення дефек-

тів при вирізанні заготовок різними методами. 

Основним механізмом формування нових повер-

хонь при механічній обробці (наприклад, при фре-

зеруванні кінцевими фрезами) є процес утворення 

стружки, пов’язаний з багатоплановими явищами 

зародження та розвитку мікродефектів, що ведуть 

до виникнення тріщин у тілі оброблюваного матері-

алу на макрорівні. Так, аналізуючи стружкоутво-

рення при різанні матеріалу ріжучим клином автор 

[9] відзначив, що напружений стан у вершині трі-

щини, що утворилася під дією інструмента уздовж 

гіпотетичної поверхні різання, забезпечує розвиток і 

поширення тріщин у напрямку вектора швидкості 

головного руху. Теорія Гріффітса для пружних тіл, 

до яких можна віднести й розглянутий клас матеріа-

лів, (за умови стабільної міцності в усіх напрямках) 

дає можливість очікувати відхилення тріщини від 

початкового напрямку при КІІ0 (зміщення) на пев-

ний кут =–с, який збігається з напрямком макси-

мального значення сили Р, при цьому остання зумо-

влює розвиток тріщини. 

Збільшення критичного навантаження викликає 

деяке зростання критичної швидкості розвитку трі-

щини, одночасно скорочуючи шлях до початку її 

біфуркації. В армованих композитах існує критична 

швидкість поширення тріщин, яка не залежить від 

підведеної енергії. Це явище пояснюється погли-

нанням і нагромадженням мікродефектів, локалізо-

ваних у напрямку приблизно =60°, де існують мак-

симальні розтягувальні напруження. Таким чином, 

прикладене зовнішнє зусилля, при якому буде спо-

стерігатися активне тріщиноутворення, яке не по-

винне перевищувати опір розтріскуванню. На прак-

тиці цю умову забезпечити досить складно, оскільки 

періодична зміна сили різання зумовлюється як ре-

жимами різання, так і структурою матеріалу, хоча в 

[9] показано, що регулюванням виду навантаження 

й енергосилових параметрів процес розгалуження та 

біфуркації може бути локалізований. 

Дослідження особливостей лезового різання ар-

мованих неметалевих матеріалів, проведені автора-

ми [2], зокрема, склопластиків, показують, що неод-

норідна структура матеріалу призводить до пере-

розподілу областей нагромадження мікротріщин: 

при русі ріжучого клина уздовж напрямку армуван-

ня висока концентрація, взаємодія та злиття мікрот-

ріщин веде до утворення мікротріщин, які можуть 

перебувати на відстані від ріжучого клина або тор-

катися його, розташовуючись за вектором головного 

руху під кутом 15-20°; при русі ріжучого клина під 

кутом 90° до напрямку армування вони зосереджу-

ються у полімерній матриці та на межі «волокно-

матриця». Біфуркація в цьому випадку йде під ку-

том 40-60°. Структура поперечно армованого плас-

тику стримує розвиток магістральної тріщини та ві-

дводить її уздовж волокна. Саме на цій ділянці ма-

ють місце дефекти, пов’язані з хімічною полімери-

зацією, залишками реакцій, послабляють міцність 

композита в цій зоні. 

Рух ріжучого інструменту також викликає знач-

ну деформацію волокон, веде до перерозподілу на-

вантажень у зоні різання. У роботі [4, 8] також від-

значається, що обробка поперечно армованого плас-

тику відбувається зі значним розшаруванням воло-

кон і матриці, порушенням структури поверхні й іс-

тотним зниженням якості обробки. 

Періодичне зародження, розвиток і злиття тріщин, 

веде до відділення частинок матеріалу, що призво-

дить циклічність характеру процесу лезової обробки, 

при якому сила різання спочатку підвищується до 

максимального значення (при зародженні сітки трі-

щин), а потім стрімко знижується (з появою магістра-

льної тріщини та відділенні елемента стружки). 

Таким чином, механічне різання композитів вуг-

лецевої групи лезовим інструментом супроводжу-

ється утворенням дефектного поверхневого шару, 

який може досягати 0,9-4,5 мм. 

При мікрорізанні абразивними зернами (напри-

клад, при обробці відрізним кругом) тріщиноутво-

рення відбувається за подібною схемою. При цьому 

утворюються чотири основні типи тріщин: радіальні 

CR, медіанні СМ, бічні CL і конічні СК (рис. 3, тріщи-

ни а, б, в, г відповідно). Для різних матеріалів послі-

довність утворення тріщин може незначно відрізня-

тися, однак для основних крихких матеріалів ця по-

слідовність має такий вигляд. Спочатку з’являються 

медіанні тріщини на межі між зонами деформації 

під і близько одиничним зерном. При знятті наван-

таження (у результаті сколювання або виривання 

зерна) ці тріщини виходять на поверхню подібно 

радіальним. Потім, при збільшенні навантаження 

або при його повному знятті, під дією залишкових 

напружень виникають бічні тріщини. Конічні трі-

щини можуть виникати при значних величинах по-

дачі, коли одиничне зерно впроваджується в оброб-

лювану поверхню ударним способом. 

У результаті досліджень [8] було показано, що 

сколювання матеріалу відбувається в основному че-

рез утворення бічних тріщин. Товщина дефектного 

шару в цьому випадку не перевищує 0,1-0,4 мм. 
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Рисунок 3 – Основні типи тріщин, що утворюються 

при роботі одиничного зерна 

 

Застосування інструменту зворотно-поступальної 

дії (реноватора) призводить до того, що внаслідок 

обмежених швидкостей руху абразивних зерен, а та-

кож невеликих (не більше3-4 мм) ходів поверхня ви-

ходить більш низької якості, для підвищення якої 

щільність нанесення алмазних зерен повинна бути 

максимально високою, а саме різання не повинне су-

проводжуватися значними силовими навантаження-

ми. Обсяг знімання матеріалу заглиблювальними пи-

льними полотнами реноватора значно менший у по-

рівнянні з різанням абразивним колом. 

При свердлінні матеріалів спіральним свердлом 

силовий вплив змінюється, як і змінюється рівноді-

юча, внаслідок чого зона тріщиноутворення охоп-

лює певний обсяг матеріалу, що значно перевищує 

зону безпосереднього контакту. 

Внаслідок недосконалості структури реальних 

композиційних матеріалів, а також відмінності фізи-

ко-механічних властивостей його компонентів, пов-

ний опір розтріскуванню буде залежати від різних 

проявів тріщиноутворення (виникнення тріщин зсуву 

або тріщин відриву). Якщо узяти до уваги, що напря-

мок тріщини завжди сприяє її розкриттю, завдання 

оцінювання імовірного напрямку розвитку тріщини 

зводиться до встановлення очікуваної епюри силово-

го навантаження інструментом зони різання, яке за-

лежить від схеми обробки й умов її виконання. 

При свердлінні матеріалів алмазовмісними тру-

бчастими свердлами на поверхні виникає певний 

мікрорельєф, товщина якого визначає висоту мікро-

нерівностей Rа. Безпосередньо під ним перебуває 

тріщинуватий шар δ, набагато більш протяжний, ніж 

перший. Щільність і розмір тріщин зменшується при 

русі вглибину. Обидва шари являють собою зону 

деструкції. 

Розглядаючи механізм тріщиноутворення можна 

відзначити, що основні параметри якості поверхне-

вого шару залежать від довжини тріщин: величину 

Rа визначає розмір медіанних тріщин СМ, а глибину 

деструктивного шару δ визначає розмір конічних 

тріщин СК (рис. 4). 

Нижче тріщинуватого шару перебуває мікропла-

стичний шар, що оточує кожну тріщину та поширю-

ється на відстань t. Його товщина становить 1-

2 мкм, що підтверджується даними проведених дос-

ліджень [8]. 

У роботі [8] установлено, що шорсткість поверх-

ні пов’язана із загальною глибиною дефектного ша-

ру лінійним законом: 
 

aa R b    ,   (1) 
 

де a, b – постійні коефіцієнти. 

Аналогічна залежність прослідковується й у дос-

лідженнях тріщиноутворення: існує залежність між 

розміром конічних і медіанних тріщин, які визнача-

ють δ і Rа. У ході експериментів установлено, що 

зазначені коефіцієнти залежать від зернистості ал-

мазного порошку та властивостей оброблюваного 

матеріалу [9]. 

Ra

δ

t

 
Рисунок 4 – Модель поверхневого шару матеріалу, 

обробленого алмазним свердлінням 
 

Найнебезпечнішим дефектом при свердлінні по-

лімерних композитів уважається розшарування між 

сусідніми шарами армування уздовж його напрямку. 

Основною причиною появи розшаровування є 

високе значення діючої осьової сили, величина якої 

в основному визначається подачею. Крім того істот-

ну роль відіграє також неправильний вибір ріжучого 

інструменту та ступінь його зношеності. Для змен-

шення розшаровування відомо кілька рішень, на-

приклад, зниження подачі та свердління в підкладну 

плиту. Міжшарове розшарування, що виникає при 

свердлінні композитів, є головним дефектом, який 

зменшує цілісність композита, його згинальну міц-

ність та втомлену міцність під дією циклічного на-

вантаження. Тому завдання створення математич-

них моделей, що дозволяють на стадії проектування 

технологічної операції свердління прогнозувати по-

яву та зростання величини міжшарового розшару-

вання, є актуальною й має практичну цінність. 

Численні експериментальні спостереження пока-

зали, що розшаровування з’являється навколо отво-

ру на вході й виході інструмента із заготовки. Роз-

шаровування виникає при контактному навантажен-

ні матеріалу заготовки осьовою силою. Це явище 

більш характерне свердлінню спіральними свердла-

ми, ніж трубчастими алмазовмісними. 

Поява міжшарових тріщин на вході зумовлене 

контактною взаємодією поперечної ріжучої крайки з 

поверхнею заготовки, у результаті чого тонкий шар 

починає лупитися, відділяється від сусіднього й 

утворюється зона розшаровування навколо вхідного 

отвору. У момент, коли свердло перебуває у виході з 

отвору, число шарів композиту, що перебувають пе-

ред свердлом, зменшується, знижується їхня загаль-

на твердість у структурі композиту. У результаті ві-

дбувається розшарування останніх шарів і руйну-

вання останніх волокон (джгутів) у матеріалі. 

Вивченню якісних і кількісних характеристик 

цього процесу присвячено досить багато досліджень 

[8, 10], однак для карбон-карбонових матеріалів за-
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лежностей одержуваного розшарування від режимів 

обробки немає. 

Якщо прийняти, що свердло (рис. 5) являє собою 

трубу зовнішнім радіусом rz і внутрішнім rbn, труба 

розташована перпендикулярно до поверхні, і при 

силовому впливі викликає появу у відповідних мік-

рообсягах тіла товщиною hob напруженьr, z, t і . 

 

Зона пластичного 

деформування

Z1

Z2

Z3

Z

Y

π/2= φ 

π/2= φ 

π/4= φ /2

π/4= φ /2

 
                                                  а)                                                                                  б) 

 
Рисунок 5 – Дія свердла (а) і напружено-деформований стан у зоні різання (б) 

 

Складові переміщень U (t) і H (t) у певній точці 

поверхні сприймає практично перпендикулярне на-

вантаження, які, згідно [9] для зв’язку напружень і 

деформації дозволяють записати величини U (t) і 

H (t): 
 

 

 
,

)(

2
)(

)21(

2
,

)(

)()21(

minmax

max

2

minmax

DD
tP

G
tH

D
rr

DD

tP

G
tU

z

z


















 (2)
 

 
де G – модуль зсуву оброблюваного матеріалу; μ –

коефіцієнт Пуассона; ε – об’ємна деформація;
2 2

2 2

d d d

r rdr z
   

 
 – оператор Лапласа. 

Таким чином, розшарування матеріалу можливе 

в області, де U і H досягнуть критичного значення, а 

відповідні компоненти напружень і деформацій ви-

значяться так: 
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Умова розшарування    ktraz   ,, . 

Ряд робіт, зокрема [12, 13], свідчать про те, що, 

незважаючи на особливості методу, струминно-

абразивна обробка є серйозною альтернативою ме-

ханічному різанню й для композиційних матеріалів. 

При струминно-абразивному різанні відбуваєть-

ся активне руйнування матеріалу як струменем рі-

дини, так і частинками абразиву, які викликають 

ударне квазікрихке мікроруйнування з утворенням 

дрібнодисперсного шламу. Це явище спостерігаєть-

ся при різанні карбон-карбонових матеріалів, у яких 

відносне подовження наближається до нуля. Однак 

нещільна структура таких матеріалів, особливо при 

просторовому армуванні, вимагає розв’язання пи-

тання про відсутність ушкоджень потоком, який не є 

твердим індентором, як ми вже відзначали [11]. 

Для аналізу взаємодії двофазного потоку малого 

діаметра з перешкодою – неоднорідною оброблюва-

ною заготовкою – скористаємося енергетичною 

концепцією, згідно з якою енергія Е, надана потоку, 

перетворюється в роботу руйнування Ар і зміни ста-

ну поверхні Ас, а також витрачається на зміну на-

пряму руху потоку Н, за винятком втрат на різних 

етапах Еп, у результаті чого розвивається вирва 

струминної ерозії та формується деструктивний по-

верхневий шар. При цьому борозенка різу утворю-

ється як наслідок ряду послідовних положень стру-

меня, при яких руйнування матеріалу здійснилося 

повністю, на всю товщину заготовки h. Загальне рі-

вняння балансу енергії для випадку струминно-

абразивного різання матиме вигляд: 
 

ncp EНAAE 
.  (4) 

 

На основі міркувань [12] і з урахуванням резуль-

татів досліджень кінетична енергія струменя складе: 
 

НE
VM

E c

ijij


2

2

,  (5) 

 

де Mij – розподіл мас робочого середовища на площі 

контакту струменя, кг; Vij – розподіл швидкостей 

руху робочого середовища в поперечному перерізі, 

м/с; Еп – втрати енергії в струмені, Дж. 

Відхилення струминного потоку при напливами 

на кутовий дефлектор, яким може бути джгут воло-

кон у композитах 3-D структури, може бути визна-

чений за залежністю: 
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d  – кут огинаючої, яка визначається розташуван-

ням волокна в матриці і який внаслідок переміщен-

ня струменя залежить від опору руйнуванню матері-

алу та його структури; v – кінетична в’язкість ріди-

ни; 
0v – швидкість струменя;   – координата, вимі-

рювана уздовж фронту (рис. 6). 
 

 
Рисунок 6 – Відхилення струменя при натіканні 

на фронт зони різання 

 

Таким чином, режими різання, а також парамет-

ри застосовуваного інструмента безпосередньо ви-

значають не тільки продуктивність обробки, але й 

товщину деструкції поверхневого шару, що необ-

хідно враховувати при обробці зразків для механіч-

них випробувань. 

У процесі обробки відбувається зношування ін-

струмента: зміна кутів на ріжучій крайці, викрошу-

вання абразивних зерен. Усе це призводить до того, 

що навіть при стабільних режимах різання парамет-

ри поверхневого шару змінюються. 

Для прийнятих до уваги методів обробки (R1 – 

фрезерування; R2 – обробка абразивним кругом; R3 – 

обробка реноватором (зворотно-поступальний рух; 

R4 – свердління; R5 – гідроабразивне різання) визна-

чені максимальні напруження й епюри розподілу 

напружень за перетином зрізу в заготовках з вуг-

лець-утримуючих композиційних матеріалів. Ре-

зультати моделювання та мікроелектронного дослі-

дження стану поверхні зведені в табл. 1. 

З наведеного видно, що свердління та мікрофре-

зерування дозволяють одержувати мінімальну де-

струкцію поверхневого шару; у той же час гідроаб-

разивне прошивання отворів веде до прогнозованої 

деструкції матеріалу на значному віддаленні від то-

чки додавання навантаження. 

Зміна ширини зони деструкції (рис. 7) виміряна на 

натурних зразках (показана у вигляді окремих точок 

на діаграмі) показує таке. «Нетвердість» гідроабрази-

вного струменя призводить до того, що силова схема 

взаємодії постійно змінюється, а, отже, складові зрос-

тають, тобто потік згодом просто буде розмивати об-

роблюваний зразок, що вимагає мінімізації часу зна-

ходження струменя в нерухомому стані. 

 
Рисунок 7 – Зміна ширини зони деструкції залежно 

від часу взаємодії поверхні різання з інструментом 

 

При обробці матеріалів алмазними дисками або 

пиляльними заглиблювальними полотнами істотної 

зміни ширини деструктивної зони не відбувається. 

Зменшення кількості ріжучих мікрокрайок призво-

дить й до зміни товщини деструктивного шару (рис. 8). 

Проведені випробування інструментів показали, що 

одночасно зі зменшенням кількості зерен на поверхні 

інструмента товщина деструктивного шару спочатку 

зменшується, а потім має тенденцію до збільшення, 

однак при цьому збільшується сила різання. 

 
Рисунок 8 – Зміна товщини деструктивного шару 

залежно від часу експлуатації інструменту 

з максимально допустимим навантаженням 

(швидкість різання – 70 м/с) 
 

Це явище можна пояснити тим, що при постійній 

швидкості подачі різальні властивості знижуються, 

одночасно знижується циклічний вплив на поверхні 

різання за зоною активного руйнування, отже, тріщи-

ни починають активно біфуркувати доти, поки на-

пруження в зоні різання не перевищать міцність адге-

зії (або когезійного руйнування в місці дефектів). 
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Таблиця 1 – Порівняння якості різу та стану ріжучої крайки інструментів, що короткочасно працюють 

з карбон-карбоновими матеріалами та карбон-полімерними матеріалами 

 

№ Модель інструменту 
Стан інструменту 

до обробки 

Стан інструменту 

після обробки 
Стан поверхні 

Виникаючі 

напруження 

1 

    

 

2 

 
   

 

3 

    

 

5 

 

---- 

   

6 

 

---- 

  
 

8 Струмінь пробій 

  

 
 

9 Струмінь різ 
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Нами також запропоновані досить прості регре-
сійні залежності ширини деструкції від функції мак-

симальних напружень у зоні різання =f(max): 
 

,exp74,0

;exp55,0

max

max

08,0

2

1,0

1












                   (7) 

 

де 1 – деструкція карбон-карбонового матеріалу; 2 
– деструкція карбон-полімеру, що дало можливість 
побудувати та порівняти діаграми розвитку ширини 
деструктивної зони (рис. 9) обробки карбонових 
композитів, що утворюється при різних методах. 

 
 

Рисунок 9 – Виникаючі напруження при різних 
методах обробки й їх вплив на ширину зони деструкції 

 

Таким чином, нами показано, що одержання якіс-
них зразків складної конфігурації пов’язане з деякими 
складнощами, зумовленими як неоднорідною структу-
рою оброблюваного матеріалу, так і проявом квазікри-
хких властивостей карбонових армувальних волокон. 

Нехай одержання масиву властивостей готового 
виробу (зразка для механічних випробувань) у ви-

гляді множин Fi (l, b, h, r, …) можливе реалізацією 
деякої сукупності технологічних впливів Мj, власти-
вих тому або іншому методу обробки. Кожний тех-
нологічний вплив можна представити у вигляді су-
купності множин властивостей інструмента Tj, ди-
намічних властивостей обробної системи Wj, спосо-

бу силового впливу Pj, для яких (Tj, Wj, Pj)  Мj, що 
дає можливість для заготовки з властивостями Si ви-
хідні параметри якості представити як: 

 

Fi (l, b, h, r, …) = МjSi.                    (8) 
 

Ґрунтуючись на положеннях, відбитих у роботі 
[14], можемо записати умову забезпечення вихідних 
параметрів обробки як: 

 

Fi (l, b, h, r, …) = TjSiWjSiPj,          (9) 
 

що дає сукупність варіантів переходів обробки, 
кращий з якого можна вибрати за певним критерієм. 

При цьому головною умовою одержання необ-
хідного результату є обмеження товщини деструк-
тивного шару на рівні >2% бази вимірів. 

Перевірка механічних характеристик досліджу-

ваних зразків матеріалів, отриманих традиційною 

механічною обробкою і пропонованою показало, що 

при розтягуванні відповідно до рис. 10 (а, б), діаг-

рами розтягування зразків (рис. 10, в) до руйнування 

дещо відрізняються. Така відмінність зумовлена 

тим, що зразок, отриманий за пропонованою схемою 

обробки, має менший деструктивний шар, і, відпові-

дно, показує більшу витривалість при навантаженні. 

Обчислення статистичної вибірки даних довело, що 

така відмінність суттєва і становить 6-7%, при дос-

товірності результатів 99,0%. 

 

 

 
Рисунок 10 – Перевірка механічних характеристик 

досліджуваних зразків матеріалів 

 

Виконані дослідження стану поверхні при різних 

методах обробки дозволили одержати залежності, 

що зв’язують умови проведення обробки з товщи-

ною деструктивного шару для карбон-карбонових і 

карбон-полімерних матеріалів. 

Так, якщо необхідно отримати зразок a×b×h з 

кубічної заготовки розмірами А×В×L, причому зра-

зок містить криволінійні ділянки радіусами ri. Мож-

ливі наступні технологічні операції: (R2)-(R1); (R2)-

(R5); (R2)-(R4)-(R5). При оптимізації процесу за кри-

терієм мінімізації часу обробки для заданого рівня 

якості одержаний варіант функціонально орієнтова-

ного процесу (R2)-(R4)-(R5), схема якого представле-

на на рис. 11. 

Така послідовність операцій дозволяє максима-

льно повно використовувати всі переваги гідроабра-

зивного різання (значне скорочення часу обробки) й 

уникнути деструкції матеріалу в момент пробою 

струменем. 
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Рисунок 11 – Послідовність підготовки зразка з карбонової заготовки 

 

ВИСНОВКИ. У результаті виконаного комплексу 

теоретико-експериментальних досліджень оцінено 

напружений стан зони різання в композиційних ма-

теріалах на основі карбонових волокон при різних 

методах обробки, установлена прогнозована дестру-

кція матеріалу та показано, що одержання репрезен-

тативних зразків для механічних випробувань мож-

ливе при певній послідовності обробки: абразивне 

обрізання алмазовмісним інструментом, одержання 

умов для введення гідроабразивного струменя (све-

рдління) і наступна струминно-абразивна обробка. 
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INCREASING THE ACCURACY OF COMPOSITES MECHANICAL PROPERTIES  

DETERMINATION BASED ON CARBON FIBERS USING RATIONAL PROCESSING METHODS 

O. Chencheva, E. Lashko, O. Samusenko, V. Shchetynin, O. Salenko 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: salenko2006@ukr.net 
Purpose. To prove increasing the accuracy of the carbon-carbon composites mechanical properties determination 

using rational methods of samples processing. Methodology. The comparative analysis method has been used to find 
out cut quality and cutting tool edge condition; destruction of materials. Results. For experimental studies serial and 
special laboratory equipment of mechanical and abrasive waterjet processing has been used. It has been shown the fea-
tures of processing samples by micromilling on Proxxon MF70; sawing by multitool back-and-forth motion (Bosch 
PMF 250 CES); drilling used spiral and diamond-containing tubular drills; abrasive waterjet cutting on LSK-400-5. 
Originality. For the first time the strain-stress state of the cutting zone in composite materials based on carbon fibers at 
different processing methods has been determined. Practical value. The following processing has been recommended 
for obtaining representative samples of the carbon-carbon composites for mechanical testing: abrasive cutting by the 
diamond tool, preparation conditions for introduction of the waterjet stream (drilling) and further abrasive waterjet pro-
cessing. References 14, table 1, figures 11. 

Кey words: accuracy; sawing; micromilling; drilling; abrasive waterjet cutting. 
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