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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми досліджень. Сучасне високотехнологічне виробництво 

нерозривно пов’язане із використанням новітніх матеріалів та прогресивних методів 

їх оброблення. Композиційні матеріали, використовувані в аерокосмічній галузі, не 

тільки володіють заданими фізико-механічними властивостями, а і забезпечують 

тривалий термін експлуатації, надійність функціонування об’єкта в умовах значних 

динамічних навантажень, багатоциклових перепадів температур, радіаційного 

опромінення тощо. Як правило, елементи конструкцій та деталі з композитів 

вимагають кінцевого формоутворення різними методами оброблення. Нині 

застосовуються механічні методи обробки алмазовмісним інструментом, однак 

продуктивність таких процесів є досить низькою. Іншою проблемою є шарувата або 

волокниста структура матеріалу, яка, при силовому навантаженні ділянок поверхні зі 

швидкостями до 200 м/хв, може викликати дефекти структури. Останні є абсолютно 

неприпустимими при виготовленні зразків для механічних випробувань, а також для 

виробів, які мають тонкі та довгі розрізи. Як правило, додаткове оброблення 

заготовки шліфуванням для видалення деструктивного шару є малопродуктивним, 

екологічно та гігієнічно небезпечним.  

Окремі напрацювання провідних науковців свідчать, що гідроабразивне різання 

є перспективним, хоча і енергоємним, методом оброблення неметалевих композитів, 

однак, незважаючи на те, що нині існує значна кількість засобів і способів ведення 

обробки, проблема підвищення ефективності гідроабразивного різання, яка 

вбачається у підвищенні продуктивності та якості розкрою, залишається особливо 

актуальною. 

Зменшення опору оброблюваного матеріалу керованому гідроабразивному 

руйнуванню досягається кількома способами, один з яких передбачає створення 

напруженого стану в зоні струминного різання в площині, перпендикулярній 

натіканню струминного потоку. Практична реалізація цього способу має обмежене 

використання. У той же час відомо, що для квазікрихких матеріалів циклічно 

змінюване навантаження спроможне не тільки послаблювати опір руйнуванню, а і 

викликати зародження і ріст мікротріщин, які значно пришвидшують гідроерозію. 

Таким чином, підвищення продуктивності гідрорізання листових заготовок при 

виконанні операцій розкрою можливе за рахунок створення такого напруженого 

стану зони різання, за якого б явища тріщиноутворення зберігали б контрольованість 

при одночасному зниженні опору гідроабразивного руйнування, що веде до 

підвищення ефективності процесу в цілому. 

Зв’язок із науковими програмами, планами, темами. Дисертаційні 

дослідження виконувалися на підставі держбюджетних, госпдоговірних та пошукових 

тем внутрішньо-вузівського фінансування: фундаментальної держбюджетної теми 

«Розробка теорії струминно-лазерного різання композитів на основі функціонально-

орієнтованого підходу» (№ д.р. 111U001898, 2010-13 рр.), держбюджетної теми 

№29Д/13 «Створення ефективних технологій з оптимізацією параметрів 

технологічного оснащення для формоутворення виробів з шаруватих та дискретних 

композитних матеріалів» (д/р №0113U002173, 2013–2014 р.р.), госпдоговірної теми 

«Розробка технології та виготовлення комплекту зразків з ВВКМ 3D-структури для 

визначення властивостей матеріалу» (№ д.р. 0116U000939 – замовник ДП «КБ 

«Південне», м. Дніпро, 2016 р.). 
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Метою даної роботи є підвищення ефективності процесу струминно- 

абразивного різання квазікрихких тонколистових заготовок шляхом ініціювання 

тріщиноутворення в зоні обробки засобами циклічного силового навантаження зони 

різання. 

Для досягнення зазначеної мети поставлено наступні науково-технічні задачі: 

1. Обґрунтування доцільності підвищення продуктивності струминно-

абразивного різання тонколистових заготовок шляхом ініціювання на фронті 

борозенки різа тріщиноутворення за рахунок циклічного силового впливу. 

2. Виявлення умов керованості ініційованого тріщиноутворення та його 

локалізації у прогнозованому обсязі квазікрихкої заготовки, у тому числі 

композиційної.  

3. Установлення функціональної обумовленості швидкості та напрямку 

поширення тріщин параметрами циклічного навантаження крайки заготовки, 

ідентифікація моделі розвитку мікротріщин для композиційних матеріалів.  

4. Оцінка швидкості розвитку мікротріщин в області їх зародження, вплив явищ 

ініційованого тріщиноутворення на надійність процесу гідроабразивного різання. 

5. Розробка принципів і нових технічних рішень для реалізації процесу на 

серійному гідроабразивному обладнанні, впровадження розробок у виробництво. 

Об’єкт дослідження – процес гідроабразивного різання тонколистових 

квазікрихких заготовок, що знаходяться у напруженому стані.  

Предмет дослідження – вплив ініційованого силовим циклічним 

навантаженням явища тріщиноутворення на ефективність гідрорізання. 

Методи дослідження. Роботу виконано на базі фундаментальних положень 

механіки руйнування твердих тіл, технічної гідромеханіки, теорії різання, теорії 

міцності та пластичності. Використано результати досліджень гідроабразивного 

пошкодження твердих тіл у швидкоплинному потоці та розвитку тріщин у 

квазікрихких матеріалах. Залучено сучасні методи експериментального дослідження 

поверхонь: електронну растрову мікроскопію та енергодисперсійний рентгенівський 

мікроаналіз поверхні та поверхневого шару (на базі приладів РЕМ-106И з блоком 

ЕДАР). Для статистичної обробки експериментальних даних використані відомі 

методи обробки вибірок спостережень, адекватність отриманих результатів 

перевірена за статистичними критеріями Кохрена, Фішера, Стьюдента та ін., 

вбудованими в пакети прикладних програм «Statgraphics Centurion». Достовірність 

теоретичних посилок, розробок, конструкцій, інструментів та технологій 

підтверджена експериментами, виконаними в лабораторних та виробничих умовах. 

Наукова новизна отриманих результатів.  

1. Вперше сформульовано гіпотезу та доведено можливіть підвищення 

продуктивності гідроабразивного різання квазікрихких тонких пластин за рахунок 

ініційованого тріщиноутворення, зумовленого накладанням циклічних розтяжних 

зусиль на зону гідроабразивного впливу. Встановлено, що напрямок розвитку 

мікротіщин обумовлюється лінією дії силового навантаження та орієнтацією площин 

адгезії компонентів композиційного матеріалу; зроблено висновок про можливість 

зміни напрямку розвитку тріщини шляхом комбінування лінійних та крутних 

навантажень, прикладених до торця оброблюваної заготовки. 

2. Отримало подальший розвиток наукові положення щодо впливу 

малоциклового тріщиноутворення на процес гідроабразивного руйнування 

квазікрихких матеріалів, в тому числі композитів. Доведена можливість використання 

базових закономірностей механіки руйнування твердих тіл для оцінки зростання 
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продуктивності гідроабразивного руйнування, експериментально визначено 

коефіцієнти пропорційності в моделі розвитку тріщин в пружному середовищі для 

випадку гідроабразивного різання неоднорідної армованої тонкої пластини. 

3. Отримали подальший розвиток наукові основи гідроабразивного різання 

композитів, зокрема доведено, що ініційоване тріщиноутворення може бути 

локалізоване відповідним збільшенням подачі, яке призводить до перенесення 

гідроабразивного впливу в область вершин тріщин, внаслідок чого зменшується опір 

ковзно-ударному руйнуванню та підвищується ефективність процесу. Потрібне 

збільшення швидкості перенесення гідровпливу обумовлюється енергією вивільнення 

деформацій при тріщиноутворенні в зоні гідроабразивного руйнування і визначається 

амплітудою та частотою додаткового циклічного навантаження. 

4. Удосконалено модель надійності процесу гідроабразивного різання з 

ініційованим тріщиноутворенням та показано, що ймовірність параметричної відмови 

визначається узгодженістю швидкості контурної подачі з умовами ініціювання 

тріщиноутворення у тонколистовому композитному матеріалі.  

Практична цінність роботи.  

1. Запропоновано новий пристрій для створення напруженого стану зони 

струминного впливу, що дозволяє при установці на кліщата діючого гідрорізного 

обладнання за рахунок циклічних навантажень певної амплітуди та частоти 

збільшити швидкість контурної подачі, і, відповідно, досягти підвищення 

продуктивності струминно-абразивного різання. 

2. Розроблено оригінальну методику дослідження зародження і поширення 

тріщин в тонких пластинах квазікрихких матеріалів, зокрема, карбон-карбонових 

композицій, склопластиків та вуглецево-полімерних матеріалах, для навантаження 

яких створено лямбда-механізм важільного типу, який дозволяє створювати широку 

гаму форм і амплітуд навантажень. 

3. Запропоновано інженерну методику вибору схем різання, розрахунку 

величини лінійних та крутних зусиль, які потрібно прикладати до тримаючих 

заготовку кліщат, отримані регресійні рівняння для розрахунку швидкості контурної 

подачі з урахуванням умови попередження лавиноподібного зростання мікротріщин у 

зоні різання. 

4. Розроблено пристрій-маніпулятор для створення навантаження в зоні різання 

верстату з приводами подач важільного типу; результати роботи впроваджено у 

виробництво на ДП «КБ «Південне». 

Особистий внесок здобувача. Усі основні результати дисертації отримані 

автором самостійно. Збір статистичних даних виконувався автором на кафедрі 

процесів і обладнання механічної та фізико-технічної обробки КрНУ ім. М. Остро-

градського. У публікаціях, виконаних у співавторстві, дисертанту належать: основні 

теоретичні, практичні та експериментальні результати досліджень, що містяться у 

дисертаційній роботі; аналіз можливостей використання компонувань із розімкнутою 

основою та висновок щодо перспектив подібних систем [1,7,8]; математичний опис 

дослідного стенду з використанням засобів 3D прототипування [2,10]; комп’ютерне 

дослідження точності переміщення листової заготовки, аналіз похибок переміщень, 

вплив відстані між точкою обробки та центрами кліщат [3,11]; доведення підвищення 

продуктивності гідроструминного різання за рахунок накладання розтяжних напру-

жень на зону струминного впливу [3,4,12]; комп’ютерне моделювання напружено-

деформованого стану листової заготовки, опис явищ тріщиноутворення [5,6]. 

 



4 

Апробація результатів роботи. Основні результати роботи обговорювалися на 

конференціях: Міжнародній науково-технічній конференції молодих учених і 

спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» (24–25 квітня 2014 р., 

16–17 квітня 2015 р., 07–08 квітня 2016 р., м. Кременчук); Міжнародній науково-

технічній конференції «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів» (7–

9 листопада 2014 р., м. Кременчук); Міжнародній науковій конференції «УНИТЕХ 

14» (21–22 листопада 2014 р., м. Габрово); International Scientific-Methodological 

Conference “How to teach material sciences: new approaches and experiences from the 

MMATENG project” (23 July 2015, Krakov-Mariupol,); Всеукраїнська міжвузівська 

науково-технічна конференція "Сучасні технології в промисловому виробництві" (19-

22 квітня 2016 р., м. Суми). 

Публікації. За результатами дисертаційних досліджень опубліковано 14 

наукових праць, серед них 6 – у фахових виданнях України (у тому числі 1 – 

одноосібна), з яких 6 у виданнях, занесених до міжнародних наукометричних баз 

(SCOPUS, «ULRICH’S PERIODICALS DIRECTORY», «INDEX COPERNIOCUS», 

«POLISH SCHOLARLY BIBLIOGRAPHY», «INSPEC», “GOOGLE SCHOLAR”, РІНЦ, 

“OPEN ACADEMIC JOURNALS INDEX”, “CITE FACTOR”, "Aluminium Industry 

Abstracts", "Metal Abstracts/Index", "Ceramic Abstracts", "Corrosion Abstracts & 

Engineering Materials Abstracts"та ін.), 1 – у закордонному періодичному виданні, 6 тез 

доповідей і 1 патент на корисну модель. 

Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, п’яти 

розділів, загальних висновків, переліку використаних джерел і посилань із 184 

найменувань. Загальний обсяг роботи 211 стор., з них основного тексту 183 стор., 

містить 73 рисунки і 21 таблиці на 26 стор. Документи про впровадження наведені в 

додатках на 8 стор. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовано мету, об’єкт, предмет 

і задачі досліджень, які автор розв'язує у роботі. Окреслено наукову новизну та 

практичне значення отриманих результатів. Подано відомості про апробацію, публікації 

та структуру дисертаційної роботи.  

У першому розділі проведено аналіз та узагальнення наукових праць з питань 

обробки виробів із листових заготовок, у тому, числі, композиційних, засобами 

гідроабразивного різання. На основі робіт Р. Тихомірова, І. Петка, О. Саленка, 

О. Фомовської, М. Hashish та ін. показано, що метод абразивно-струминного різання є 

одним із найбільш перспективних для оброблення відповідальних тонколистових 

виробів із квазікрихких матеріалів, у тому числі, композиційних. Висвітлено особливості 

обробки композитів, систематизовано умови для забезпечення відповідної якості 

оброблення.  

Проаналізовано шляхи підвищення ефективності оброблення та показано, що 

зниження енерговитрат за рахунок підвищення продуктивності одночасно із 

забезпеченням вимог щодо дотримання заданої якості є одним із дієвих напрямків 

удосконалення процесу. При цьому зроблено висновок, що підвищення продуктивності 

процесу може бути досягнуте за рахунок зміни умов взаємодії оброблюваної заготовки в 

зоні струминного впливу із швидкоплинним рідинно-абразивним потоком. Вивчення 

фундаментальних робіт Ю.М. Работнова, Н.І. Коновалова, В.І. Вадачкорія, А.А. Єрохіна, 

Н.А. Петрова, А.А. Корольова, А.В. Руднева, В.М. Богданова, А.Г. Окунь дозволило 

http://conf.teset.sumdu.edu.ua/
http://conf.teset.sumdu.edu.ua/
http://conf.teset.sumdu.edu.ua/
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припустити, що явище тріщиноутворення, яке супроводжує процес обробки, може 

значно ослабити опір руйнуванню, однак систематизованих відомостей щодо його 

ініціювання та прогнозованості процесу наразі немає, що і обумовлює актуальність 

даних досліджень. Також показано, що зростання вимог щодо якості та прецизійності 

обробки сучасних неметалевих спеціальних композиційних матеріалів, з одночасним 

зниженням енерговитрат, є актуальною проблемою для авіакосмічної промисловості. 

На основі отриманих результатів сформульовано мету, предмет і об’єкт 

досліджень, поставлені основні задачі, окреслено гаму оброблюваних матеріалів.  

У другому розділі обґрунтовано можливість підвищення ефективності 

гідроабразивного різання ініціюванням тріщиноутворення в зоні гідровпливу. Уявлення 

процесу гідроабразивного різання квазікрихких матеріалів з позицій лінійної механіки 

руйнування дозволяє зробити висновок, що тріщиноутворення пов’язане з 

енергетичними показниками процесу різання, з параметрами утворюваних поверхонь і є 

одним із ефектів гідроабразивного руйнування матеріалу. Оскільки відомо, що виниклі, 

але нерозвинені тріщини формують деструктивний шар, товщина якого становить 
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, ν – коефіцієнт Пуассону; a0 – початкове пошкодження поверхні;  – 

густина матеріалу; n,c – константи матеріалу; sk – швидкість контурної подачі; Qm – 

витрата абразиву; m – середня маса однієї абразивної частинки, dc – діаметр струменя,  

– створювані в зоні різання напруження. Виходячи з цього можна припустити, що 

мікротріщини, поширюючись від зони безпосереднього гідровпливу, не мають 

перевищувати рівня lmax=hd, оскільки у цьому випадку відбудеться пошкодження 

заготовки. За умови зростання мікротріщин 
dN

dl
 у тонкому шарі при прикладанні 

розтяжних циклічних зусиль R (рис. 1,а) як ,~
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де К – коефіцієнт 

інтенсивності напружень, що визначається умовами додаткового навантаження, Δ - 

зміна напружень, можна припустити, що в зоні різання матеріал втрачатиме опір 

руйнуванню не тільки за рахунок зміни напруженого стану зони різання, а і за рахунок 

ініційованого тріщиноутворення.  Очевидно, швидкість контурної подачі зворотно 

пропорційна міцності матеріалу Т, так як 75,0
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  , де 

Ка – масова концентрація абразиву, %, da – діаметр абразивного зерна, яка при 

додаткових напруженнях d

 
становитиме T=k(m-d), де m – межа міцності матеріалу. 

Тріщиноутворення обумовлюватиметься періодичною зміною напруженого стану від 

циклічно змінного прикладеного зусилля R(t), і, відповідно, d=f(t), та дією абразивного 

струменя. Якщо уявити оброблювану заготовку як тонку пластину розміром В×L з 

розрізом lp (рис. 1,б), отриманим лінійною подачею sk, що закінчується фронтом А, а 

струмінь натікає на елемент поверхні матеріалу, в якому тріщини не розвинулися, 

напружений стан матеріалу становитиме: 
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(1) 

де f(z) – крива, що описує фронт борозенки різа відносно осі натікання струменя, який 

розташований вертикально, у першому наближенні 
2axz   за умови, що h – товщина 

оброблюваної заготовки, а d=R(t)/(B-lp)h, визначимо Δ. Створювана сила R 

внаслідок її циклічності приймає значення від Rmin до Rmax, одночасно із порушенням 

симетричності навантаження гідроабразивною ерозією, що дозволяє визначити 

амплітуду напружень Δ як: 

Δ =t+d(Rmax)-d(Rmin).      (2) 

Несиметричність навантаження кліщовими тримачами враховано рівнянням: 

  ,coscoscos 3

2

2

2

1

2   zdt  (3) 

де α1, α2, α3 – кути, утворені нормаллю площадки із напрямком дії сил навантаження 

та струменя; σd, σz – напруження, обумовлені дією R та струменем (1). При цьому 

розвиток тріщин у функції часу d2

2
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 має компенсуватися 

більшою швидкістю подачі sk, з якою видалення матеріалу відбуватиметься із припи-

ненням подальшого розвитку тріщини. Так як dN є функцією часу і визначається 

частотою коливань навантаження, ініційоване тріщиноутворення у зоні різання 

обумовлюватиметься частотою, амплітудою сили R та швидкістю робочої подачі sk.  

Враховуючи, що заготовки мають кінцеві розміри, порівняні із довжиною різу за 

технологічний перехід, навантаження зони різання потребує коригування за умови, що 

падіння опору руйнуванню матеріалу не повинне викликати лавиноподібне зростання 

напружень Δσ і відповідного зростання значень КІН, а ініційоване тріщиноутворення 

може бути локалізованим відповідним збільшенням контурної подачі, яке перенесе 

вплив до області верхівок тріщин, передуючи активному розгалуженню тріщин і втрату 

керованості процесу. Оскільки додаткове силове навантаження конструктивно може 

бути прикладене тільки до торця заготовки (рис. 1,в), перевірку зазначеної гіпотези 

виконували на основі моделювання напруженого стану зони різання при 

гідроабразивному впливі на тонку пластину із карбон-карбонового композита, карбон-

полімерного, акрилу та склопластику типу СВА. При моделюванні початковий розмір 

мікротріщин встановлювали, виходячи із мікрофотографій, приведених на рис. 2,а. При 

цьому а0=0.01-0.012 мм, частоту коливань змінювали у межах Т=5-150 Гц, що дозволило 

отримувати кількість циклів навантажень N=25…5000. Результат моделювання 

наведений на рис. 1,в. 
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a) 

  
б)       в) 

Рис. 1. Компонування гідрорізного верстата з рухомою заготовкою і рухомою у 

вертикальній площині струминною головкою (нерухомою в площині XOY) (а), 

розрахункова схема листової заготовки з зони попереднього навантаження (б) та 

розподіл еквівалентних напружень у листовій заготовці (в) 
 

В результаті моделювання нами отримано швидкості розвитку тріщин у листових 

заготовках (зокрема, матеріалів СВА, оргскла та АФ-ЗТ). Аналіз показав (рис. 2), що 

створення в площині матеріалу циклічних знакозмінних напружень в межах 40-60 МПа 

із частотою 20-150 Гц забезпечує зростання тріщин зі швидкостями, що не призведуть до 

появи значних сколів на крайках обробки; при цьому такі напруження в пластинках 

товщиною до 1,5-3,0 мм не створюватимуть істотних деформацій та не вестимуть до 

появи похибок форми, що важливо в практичному аспекті. Отже, враховуючи, що 

мережа початкових тріщин в момент початку різання від торця становить 0,05-0,3 мм, 

зростання відповідних коефіцієнтів напружень та величини dl за відповідні цикли 

навантажень відбуватиметься з прискоренням (до 0,25 мм/с
2
); при прорізанні матеріалу у 

зафронтовій зоні напруження спадатимуть до мінімальних значень. Таким чином, 

нестаціонарне (гармонійне) навантаження зони струминного різання при гідрорізанні 

листових квазікрихких заготовок малої товщини ініціює появу мікротріщин у малих 

обсягах з обмеженою швидкістю їх розвитку, що дозволяє очікувати підвищення 

продуктивності струминного різання за рахунок істотного падіння опору руйнування 

матеріалу (рис. 3). Так як напрямок прямування тріщин залежить від орієнтації 

прикладеного циклічного навантаження, а у випадку дії на крайку заготовки ці 

навантаження можуть бути як лінійними, так і поворотними, очікуване зростання 

продуктивності обробки буде залежати від напрямку контуру різа.  
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а) б) 

Рис. 2. Тріщиноутворення у зразках композиційної заготовки (а) та зростання 

швидкості розвитку тріщин при накладанні гармонійного навантаження на зону 

струминного різання (б) 
 

Аналіз картин деформацій і напружень показав, що найбільше ефект від 

ініційованого тріщиноутворення спостерігається у точках, що знаходяться в межах 

фіксації листа кліщовими пристроями. При цьому зміна напрямку різа в площині 

заготовки викликає перерозподіл деформацій, які набувають асиметричного вигляду і 

є також суттєвими, особливо із віддаленням від торця заготовки (місця захвату 

кліщатами) до точки дії гідроабразивного струменя. 

Отримані результати є 

основою для синтезу приводу з 

залежним регулюванням щодо 

напрямку обходу контуру. 

Найбільш просто пристрій 

реалізується на верстаті з 

рухомою заготовкою і 

нерухомою струминою 

головкою. Кут між дотичною до 

контуру в конкретній точці та 

віссю симетрії робочого органу 

є вхідною координатою як для 

приводу лінійного переміщення (що створює навантаження R), так і для приводу 

поворотного переміщення (що створює момент М). Оскільки робота приводів вимагає 

додаткових енергетичних витрат, робота з кутами α[-π/8; π/8] і α[7/8π; –7/8π] (рис. 3) 

повинна здійснюватися без попереднього навантаження. 

Таким чином, керування нестаціонарним напруженим станом (із забезпеченням  

гармонійного навантаження заготовки) дозволяє обмежити швидкість зростання тріщини 

до межі, передування лавиноподібного вивільнення енергії пружних деформації, а 

перенесення зони гідроабразивного впливу попереджає зростання довжини тріщин 

понад критичний розмір.  

Оскільки композит анізотропний, механізм його руйнування є складним і 

багатоплановим. Неоднорідність та відмінності властивостей армувальних волокон і 

зв’язнику веде до того, що вихідні параметри процесу різання – обсяг зйому матеріалу 

Qm, глибина занурення струменя hz, – є ймовірнісними параметрами, які визначаються 

явищами тріщиноутворення. Нехай струмінь рідини натікає на оброблювану поверхню 

за схемою визначення контрольованого обсягу. Тоді отримання якісного різу є подією, 

яка передбачає дві як непов’язані події – повного руйнування в місці дії струменя та 

 
Рис. 3. Зростання продуктивності при накладанні 

циклічних навантажень залежно від напрямку 

обходу контуру 
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передування поширення деструкції внаслідок тріщиноутворення за межі його дії: 

    ,1()( tPtPtP ts

Q   де  tPt  – вірогідність прогнозованого забезпечення обсягу 

зйому матеріалу за рахунок абразивного зношування з керованим 

тріщиноутворенням;  tPs  – вірогідність поширення тріщино-утворення із повним 

пошкодженням матеріалу. Можна вважати, що ці дві події визначаються як умовами 

прикладання додаткового навантаження  tPs , так і фізико-механічними властивостями і 

структурою оброблюваних матеріалів (  tPt  та  tPs ). 

Оскільки кероване тріщиноутворення в армованих матеріалах може призвести 

до поширення тріщин за межі струминного впливу, для визначення умов руйнування 

матеріалу і отримання браку скористаємося підходом Вейбула, що запропонував 

імовірнісну модель руйнування, побудовану на основі теорії крихкого зв’язку. 

Відповідно до першого положення крихкого зв’язку, кількість дефектів Nd 

пропорціональна обсягу матеріалу. Виходячи з цього, співвідношення кількості 

дефектів від навантаження можна записати у виді: 

fNd(σ) = 1 – exp[ – V∙Фw(σ)],
,
 (4) 

де V∙Фw(σ) = Nd∙f1(σ). 

Обсяг V являє собою обмежений простір, в якому розвиваються руйнування, 

що можуть привести до сколювання (відомі «комірки» руйнування Новожилова), Фw 

– певна функція Вейбула. Обсяг V визначається місцем розташування межі 

стискуючих і розтяжних напружень і становить V = 1,14Dkhm/4. 

Ймовірність повного прорізання матеріалу Pf  товщиною hm становитиме:  

Pf. = 1 – exp[ – 1,14Dkhm/4Фw(σ)], (5) 

а оскільки щільність ймовірності існування дефекту з розміром понад критичний при дії 

прикладеного напруження  визначається співвідношенням:     
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 . З урахуванням 

наведеного ймовірність макроруйнування становитиме:   22

2exp1


 im

f NdCP  . 

Так як Nd – кількість дефектів у аналізованому обсязі заготовки є також і 

функцією часу, ймовірність повного прорізання заготовки без поширення тріщин за 

межі зони впливу становитиме: 

     
22

2 ),(exp)( im

s

Q tNdCtPtP  . (6) 

У третьому розділі розроблено методику досліджень процесу гідроабразивного 

різання квазікрихких матеріалів з ініційованим тріщиноутворенням, яка передбачала 

визначення коефіцієнта С0 в моделі зростання тріщин: 

dN

dl

K

C





















2
12

2
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, (7) 

в якому відомими є коефіцієнти властивостей матеріалу α, β, К (визначається 

умовами навантаження і початковою формою розрізу), а вимірюваними – довжина 

тріщини l, амплітуда напружень Δσ та кількість циклів N. 
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Оскільки величина Δσ залежить від струминного навантаження мікроділянок 

поверхні у зоні різання та від рівня попереднього навантаження торця заготовки, при 

l0, очікуване значення Δσ=σmax–σmin, тобто за умови, що навантаження від дії 

струменя є величиною умовно сталою, зміна Δσ можлива за рахунок R і при 

накладанні гармонійних коливань величина напружень у функції часу буде 

наступною (при (B-lp)>>l):  
22

)(

sin
cos)(
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(8) 

З рівняння (8) тензометрія дозволяє визначити величини Rc, R, а оптичні 

вимірювання – встановити fk, l і, відповідно, Δl. Оптичні вимірювання запропоновано 

здійснювати на основі електронної мікроскопії за допомогою РЕМ-106И. Для 

встановлення напруженого стану області зони різання та розрахунку С0 методом 

тензометрії (рис. 4) запропоновано оригінальну конструкцію -механізму важільного 

типу, оснащеного двома кроковими двигунами (рис. 5,а), який забезпечують плоско-

паралельне переміщення листової заготовки у площині XOY в межах робочої зони не 

менше, ніж 100×50 мм, і дозволяє створювати на крайках заготовки циклічні лінійні 

навантаження певної форми амплітудою до 50 Н або моментні навантаження до 10 

Н·м (рис. 5, б). Регулювання частоти навантажень, скважності та амплітуди 

здійснюється керуванням кроковими двигунами та зміною динамічних параметрів 

ланок механізму.  

Принципова схема меха-

нізму подана на рис. 5, в. Нами 

показано, що форма коливань зале-

жить від положення ланок -меха-

нізму, співвідношення пружних 

характеристик і довжини робочих 

важелів механізму, і для забез-

печення відповідних законів зміни 

навантаження на крайці необхідні 

параметри визначаються зворотнім 

розв’язком динамічної задачі 

роботи важільного механізму.  

Зміна параметрів і форми 

циклів (рис. 5,г) навантажень обу-

мовлюється кінцевою жорсткістю 

важільних ланок механізму, що визначаються приведеними жорсткостями с1, с2 та с3, 

податливістю шарнірів e1…e6 та співвідношенням приведених мас m1 (ланки 1), m2 

(ланки 2) та m3. Обмеження кутів αі обумовлюються сингулярністю механізму, а 

довжини важелів l1-l3 – конструктивними міркуваннями. 

На переміщення та пружні характеристики системи впливатимуть і механічні 

властивості шарнірів. Останні запропоновано виконувати засобами 3-D друку. З цією 

метою проаналізована можливість використання АВС–пластику для протитипування 

деталей та оцінено похибки і напруження, що при цьому виникать, що дозволило 

досить точно визначити пружно-еластичні характеристики зчленувань важелів 

(параметри сі та bi).  

 
Рис. 4. Встановлення тензодатчиків для 

визначення напруженого стану зони 

струминного різання 
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а)        б) 

 
в)       г) 

Рис. 5. Дослідницький стенд для створеного для оцінки точності прогнозування 

похибок важільного механізму (а), процес проведення дослідження (б), кінематична 

схема важільного -механізму (в) та еквівалентна розрахункова схема механізму (г) 
 

Розглядаючи роботу механізму як поведінку зосереджених мас важелів, 

відповідні узагальнені координати визначили так: 

1
1 




dt

d
;  

m

tp

J

M
vvbxxc

m

k

J

UM

dt

d
 )()(

)(
01110111

1

1

1

1
; )()( 01   tconstMUM ;

 

     )()()()(
2

)()( 03330333

3

3
22112201110111

1

11 vvbxxc
m

k
vvbxxc

J

M
vvbxxc

m

k

dt

dv

m

tp


3

3 



dt

d
;  

m

tp

J

M
vvbxxc

m

k

J

UM

dt

d
 )()(

)(
03330333

3

3

3

3
; )()( 031   constMUM ; 

     )()()()(
2

)()( 01110111

1

1
22112203330333

3

33 vvbxxc
m

k
vvbxxc

J

M
vvbxxc

m

k

dt

dv

m

tp


   )()(
2

)()( 22112203330333

3

32 vvbxxc
J

M
vvbxxc

m

k
P

dt

dv

m

tp

p  ; 1

1 v
dt

dx
 ; 2

2 v
dt

dx
 ; 3

3 v
dt

dx
 . 

(9) 

При цьому параметри жорсткості визначаються рівняннями: 
2)(

3

122

2

np
c

lll

EJ
c 


 ;   

2

3
3

3

3

np
c

l

EJ
c  , і залежить від положення ланок механізму та співвідношення 

регульованої довжини важелів 1-3. 
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Роздільне керування приводами М1 та М2 дає змогу отримувати складні форми 

робочих навантажень, які при проведенні експериментальних досліджень 

контролювали за допомогою шлейфового осцилографа. 

Аналітичні розрахунки та зняття перехідних процесів в ланках механізму 

показали, що зміна довжини важелів та просторового положення механізму веде до 

зміни амплітуди і форми коливань, і, відповідно, доводить доцільність використання 

даного механізму для досліджень явищ керованого тріщиноутворення в 

тонколистових матеріалах.  

Також установлено, що навантаження на вихідній ланці в механізмі при 

виконанні умов сингулярності та конструктивних обмежень для усіх форм коливань 

не перевищує R=27 Н, що вимагає використання тонколистових малих заготовок, для 

яких створювані у поперечному перерізі напруження будуть порівняні із межею 

міцності матеріалу.  

У четверному розділі визначено раціональні форми та амплітуди коливань 

циклічного навантаження для підвищення продуктивності процесу гідрорізання. 

Досліджували такі матеріали: акриловий пластик NOVATTRO товщиною 0,50-

0,52 мм; С-С композит із просторовим армуванням (h=0,75-1,5mm); карбон-полімерна 

композиція С-41 з площинним армуванням товщиною 0,25-0,75 мм; склопластик СВА 

товщиною 0,5-1,2 мм. Виміри мікротріщин здійснювали на основі мікрофотографій 

(табл.1). 
Дослідженнями передбачалося трикратне (N=3) дублювання експерименту, по 8 

спостережень у кожній серії дослідів (nj=8). При цьому дослідження виконували 

окремо для гідроструминного та гідроабразивного різання.  

Обравши за модель розвитку мікротріщин вираз стор.5, розрахунок коефіцієнту 

пропорційності С0 виконували за рівнянням (7), де 
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K , причому зростання тріщи-

ни Δl оцінювали після зняття навантаження за допомогою растрової електронної 

мікроскопії, ΔN – за кількістю циклів навантажень між етапами електронно-

мікроскопічних вимірів. У формулах також позначено: σ,  - мінімальні напруження, 

що діють на поверхні натікання струменя і вимірюються при відсутності дії засобів 

створення додаткового навантаження; Δσ – зростання напружень до максимальних 

значень, визначених із осцилограми тензометричних вимірів.  

При цьому встановлено наступне. Пошукові коефіцієнти пропорційності 

становлять: для карбон-карбонових сполук – С=1,6510
-4

, карбон-полімерних 

матеріалів – С=7,510
-5

, склопластику – СВА С=1,5510
-4

; акрилу – С=6,110
-3

. У 

кожній серії вимірів при варіюванні товщиною оброблюваних матеріалів hm, і, 

відповідно, рівнем виникаючих напружень, відмінність значень коефіцієнту як 

випадкової величини в цілому підкоряється закону нормального розподілу і всі 

виміри можуть бути віднесені до однієї генеральної сукупності (приведені значення є 

математичним очікуванням прояву значень пошукової величини).  
Зміна частоти прикладання навантаження Р в діапазоні 5-50 Гц показала 

наступне. Зі зростанням частоти прикладання навантаження усереднена швидкість 
зростання тріщин за кожен наступний цикл різко сповільнюється, з одночасним 
зростанням сітки тріщин. В цьому випадку тріщини біфуркують, поширюючись у 
різні напрями відносно лінії дії силового навантаження. Аналіз впливу форми 
коливань довів, що суттєву відмінність від усереднених результатів виміру ростру 
тріщин має лише випадок прикладання пилкоподібних навантажень, від дії яких 
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тріщини зростають на 20-25% у порівнянні із квазігармонійним навантаженням. Усі 
інші види навантаження істотних відмінностей не мають.  
 

Таблиця 1 - Мікрофотографії зразків з металізованого полікарбонату NOVATTRO 

(товщина матеріалу = 1,2 мм, товщина шару металізації - 5 мкм) 

Вплив сили, що 

розтягує, на зразок і 

довжину тріщини 

Амплітуда і частота 

навантаження 

розтяжними 

зусиллям 

Вплив крутного 

моменту на зразок і 

довжину тріщини 

Амплітуда і частота 

навантаження 

розтяжними 

зусиллям 

 
ltr = 450 мкм 

Rmax=120 H, 

Rmin=12 H, 

50Гц 

 
ltr = 620 мкм 

Mmax=8,0 Hм, 

Mmin=1,0 Hм, 

50 Гц 

 
ltr = 380 мкм 

Rmax=90 H, 

Rmin=15 H, 

50 Гц 

 
ltr = 730 мкм 

Mmax=4,0 Hм, 

Mmin=0,5 Hм, 

250 Гц 

 
ltr = 560мкм 

Рmax=120 H, 

Rmin=20 H, 

250Гц 

 
 

ltr = 810 мкм 

Mmax =10,0 Hм, 

Mmin=1,0 Hм, 

50 Гц 

 
ltr = 330 мкм 

Rmax=90 H, 

Rmin=15 H, 

250 Гц 

 
ltr =410мкм 

Mmax=4,0 Hм, 

Mmin=0,5 Hм, 

250 Гц 

 

Порівняння розрахункових величин швидкості поширення тріщини і результатів 

мікроелектронного аналізу показує, що коефіцієнти інтенсивності напружень 

адекватні лише для випадку початкового поширення тріщини і навантаження зони 

різання розтяжними зусиллями. При навантаженні моментом результати мають 

істотну відмінність, яку можна пояснити відмінністю напружено-деформованого 

стану зони різання у заготовці від ідеальних умов. 

Зміна довжини початкового розрізу веде до зростання напружень при 

незмінному навантаженні і до прогресуючого зростання швидкості утворення тріщин. 

Таким чином, зі збільшенням довжини різу навантаження зони різання повинне 

знижуватися для запобігання неконтрольованого зростання швидкості 

тріщиноутворення. 
Оскільки процес тріщиноутворення носить ймовірнісний характер і визначається 
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багатьма параметрами, зокрема, величиною і напрямом дії R, формою зони 

струминного впливу, наявністю дефектів у тілі матеріалу (рис. 6,а), неоднорідністю 

адгезійного зчеплення тощо, прогнозування надійності отримання якісного різу є 

важливим прикладним аспектом даної роботи.  

Для побудови моделі настання відмови внаслідок поширення тріщиноутворення 

за межі зони струминного впливу виконане експериментальне визначення 

коефіцієнтів С2 і m2 моделі (6), які власне визначають залежність кількості 

утворюваних дефектів у вигляді початкових тріщин від режимів ведення обробки. 

Виміри та підрахунок кількості дефектів здійснювали засобами растрової 

електронної мікроскопії (рис. 6,б), кількість дефектів підраховували, виходячи із 

припущення їх рівномірного розподілу по товщині h дослідного зразку, в якому увесь 

переріз є сукупністю n-представницьких шарів, тобто Nd=nk, де k – кількість 

дефектів, що спостерігаються на контрольній площинці, рис. 6, а.  
 

     
а)       б) 

Рис. 6. Схема утворення дефектів Nd у вигляді мікротріщин у перерізі композиту 

товщиною hm (a) та мікроелектронне зображення дефектів (б) 
 

При цьому установлено (рис. 7), що збільшення часу дії циклічного 

навантаження веде не лише до активного зростання самих тріщин, а і до появи нових 

дефектів. Дане явище можна пояснити тим, що розкриття берегів тріщини призводить 

не тільки до вивільнення потенціальної енергії руху берегів, а і до значних 

деформацій мікрообсягів заготовки в зоні струминного впливу. Нелінійність 

зазначених залежностей обумовлює необхідність додаткових досліджень механіки 

матеріалу в умовах циклічного малоамплітудного навантаження. 
 

 
а)       б) 

Рис. 7. Залежність ширини дефектного шару (а) та кількості дефектів (б) від часу 

прояву ефекту ініційованого тріщиноутворення при товщині матеріалу: 0,8 мм; 

1,0 мм; 1,2 мм; 2,5 мм  
 

Отримано залежності ймовірності безвідмовної роботи системи із керованим 

тріщиноутворенням при зміні кількості початкових дефектів у зоні різання. Оскільки 
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Nd визначається часом дії навантаження Nd=f(t), маємо умову обмеження частоти та 

амплітуди навантажень зони струминного різання ймовірністю отримання якісного 

різу. Зміна ймовірності 
3,169,037,0935,0)( NdeNdxF   при різанні С-С композиту 

приведена на рис. 8. 

Таким чином, показано, що кероване тріщиноутворення за певних умов може 

поширитися за очікувану зону деструкції, утворену на крайках різу.  

При цьому частота і амплітуда циклічних навантажень безпосередньо впливає не 

тільки на швидкість зростання тріщини, а і на кількість дефектів Nd, зростання яких 

призводить до прогресуючого падіння надійності процесу. 

У розділі 5 викладена розроблена 

інженерна методика оцінки очікуваної 

продуктивності та точності обробки 

листової квазікрихких заготовок у 

напруженому стані. За основу взято 

технічне рішення гідрорізного верстата з 

ЧПК, доповненого двома додатковими 

приводами і встановленням зворотного 

зв'язку для визначення направлення 

траєкторії робочої подачі. Пристрій 

складається з пари симетрично 

розташованих затискних губок 1 (рис. 9, 

a), кінематично з'єднаних шляхом 

механізму відомості губок і 

передавального механізму 2 з 

реверсивним приводом 3, змонтованих з можливістю поздовжнього переміщення в 

напрямку, близькому до перпендикуляру дотичній контуру різання на направляючої 

вихідної ланки маніпулятора 4. Між собою пари губок 1 шарнірно з'єднані приводом 

поздовжнього переміщення 5. Кожна з губок додатково оснащена вставками 6 які 

контактують з поверхнею листової заготовки. Притиски встановлені з можливістю 

обертання навколо вертикальної осі кожної з губок 1 і шарнірно з'єднані між собою 

приводом 8, який повертає вставки (наприклад, за рахунок жорстко закріплених 

односторонніх важелів, які шарнірно контактують з приводом лінійних переміщень 8). 

При цьому робота приводів 5 і 8 узгоджується з переміщенням вихідної ланки 

маніпулятора 4, і визначається міцності заготовки, а також точкою докладання 

струминного навантаження 9 від струменя 10 (рис. 9, б), яка повинна знаходитися між 

струмами контакту вставок 6. Приводи 5 і 8 з'єднані з системою управління 11 за 

допомогою ліній 12 і 13 забезпечення зусиль на парах губок 1. Інформація про 

переміщення і, відповідно, деформаціях оброблюваної заготовки 7 надходить в систему 

управління 11 шляхом зворотних зв'язків з координування 14 і 15 відповідно для 

кожного приводу. Додатково до системи управління 11 шиною 16 надходить інформація 

про властивості оброблюваної заготовки, а шиною 17 – у напрямку руху струменевої 

головки 10. Пристрій працює наступним чином. Після підведення маніпулятором 4 губок 

1 до кромки листової заготовки подається команда на утиск, і за допомогою реверсивних 

приводів 3 шляхом передавального механізму 2 губки 1 змикаються на заготовці, 

викликаючи переміщення вставок 6 до їх контакту з заготовкою. При цьому інформація 

до пристрою управління 11 про властивості і геометричні параметри оброблюваної 

заготовки надходить шиною 16, а про траєкторії руху – шиною 17. 

 

Рис. 8. Падіння надійності процесу при 

зростанні кількості циклів навантажень 
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Для виконання інженерних розрахунків нами установлено вплив технологічних 

режимів оброки і окремих властивостей оброблюваної гами матеріалів на показники 

продуктивності, зокрема, на швидкість подачі sk. Відомо, що продуктивність різання 

визначається як добуток Q=skhDk. Вважаємо, що швидкість контурної подачі для 

отримання наскрізного різу в конкретному матеріалі визначається таким 

параметрами: товщиною матеріалу h, мм; амплітудою навантажень зони різання Fа, 

що визначає напруження за (2), Н; частотою прикладених навантажень Р, Гц; кутом 

відхилення α результуючої силового впливу дії відносно напрямку різа. 
 

  
а)       б) 

Рис. 9. Структурна схема пристрою для створення напруженого стану в зоні різання 

(а) та схема пристрою з встановленою заготовкою (б) 
 

Для визначення впливу відповідних чинників запропоновано регресійну модель 

виду Sk=b0+b1h+b2Fa+b3P+b4α+b5hFa+… Для отримання значень регресійних 

коефіцієнтів скористалися засобами регресійного аналізу програмного середовища 

Statgraphics Centurion, в якому сгенеровано план дрібнофакторного експерименту із 

виключенням окремих проміжних рівнів варіювання факторів N=18 (табл. 2). 
 

 

 
Рис. 10. Значимість чинників (а), головні ефекти та поверхні відгуку для параметру 

швидкості подачі sk у функції товщини h, напружень Δ (в), частоти Р та кута α (г)  
 

В результати статистичної обробки встановлено наступне (рис. 10). Усі 

прийняті до уваги чинники є впливовими на sk (рис. 10,а,б) однак найбільший вплив 

мають товщина матеріалу h (зворотно-пропорційний вплив), та кут α, що відповідає 
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теоретичним твердженням (стор. 8). Частота  прикладеного зусилля Р має значно 

менший вплив; зі зростанням додаткових напружень від прикладених зусиль  sk також 

лінійно зростає. При цьому амплітуда та частота навантажень має практично лінійний 

вплив, однак після зростання частоти понад у 20 Гц ефект впливу ініційованого 

тріщиноутворення на продуктивність різання різко знижується. Отже, досліджений на 

обраній номенклатурі матеріалів ефект ініційованого тріщиноутворення дозволяє 

підвищити подачу в середньому на 20-27% (рис. 11).  
 

Таблиця 2 – Отримані регресійні рівняння для визначення швидкості контурної 
подачі досліджуваних матеріалів , мм/хв 

Матеріал С-С 

222

2

691,10039889,028363,016409,0025,035863,023203,5

57143,157143,17117,6795123,505062,183331,2866,399285,860









PPPh

PhhhPhS
k

 
Матеріал С-poly 

222

2

434,100221161,0118827,035623,40198413,0938776,07718,10

79739,162185,4862,1599672,6124289,14423,17911,574655,860









PPPh

PhhhPhS
k  

Матеріал СВА 

222

2

434,100221161,0118827,08117,30173611,071875,02081,12

03704,258333,4333,2057599,547637,15382,12634,75326,978









PPPh

PhhhPhS
k  

Матеріал Novattro 

222

2

434,100221161,0118827,035623,40198413,0938776,02601,15

5463,254762,6833,3209533,4773269,13957,11812,931163,958









PPPh

PhhhPhS
k

 
Прийняті розмірності h [мм],σ [МПа], Р [Гц], α [рад],  

 

У порівнянні із теоретичним результатами, згідно із якими цей ефект має 

практично зникнути після 10 Гц, можна зробити висновок, що силове навантаження 

на цих частотах просто дещо зменшує опір руйнуванню оброблюваного матеріалу.  

Одночасно із підвищенням швидкості робочої подачі додаткове торцеве 

циклічне навантаження веде до виникнення деформації оброблюваної заготовки, яка 

впливає на точність відтворення контуру різу і яка потребує врахування при 

практичних розрахунках. З цією метою запропоновано визначати похибку 

відтворення траєкторії на листі оброблюваної заготовки як 
222

nmb 
,
 де b – 

похибка встановлення заготовки та утримання її кліщатами підсистеми приводу; m – 

похибка, пов’язана із неточностями відпрацювання переміщень механізмами приводу, 

а також внаслідок можливого деформування ланок при русі із прискореннями;– 

похибки, пов’язані з процесом струминно-абразивного різання та деформацією 

заготовки від додаткового навантаження для ініціювання тріщиноутворення.  

Похибку встановлення заготовки та утримання її кліщатами підсистеми 

приводу із урахуванням розрахункових схем та за умови нехтування малих кутів  та 

 неважко визначити таким співвідношенням: 

          222

2

2

1

2

2

2

1 sinsin  yyxxb
,                                 (10) 

у той час як n
 
визначається на основі моделювання деформації листової заготовки з 

розрізом в конкретних умовах. 
 
 

Запропонована методика раціональних умов закріплення заготовки в пристрої 

додаткового силового навантаження передбачає наступні кроки: 1) по заданих 

розмірах заготовки b×l, її товщині h, а також за розмірами робочої зони Bр×Lр 

встановлюється потрібна сила торцевого навантаження КFр, а також її частота; 2) 
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визначається Δzmax та максимальне значення сили попереднього навантаження R; 3) з 

урахуванням L=Lmax визначається допустиме прискорення ланок механізму амах; 4) 

визначається траєкторія руху, виконується розрахунок похибок положення кінцевої 

ланки механізму, розраховується значення сумарної похибки Δxi,  Δyi; 5) перевіряється 

отримана похибка із умовами забезпечення точності обробки; 6) розраховується 

частота власних коливань заготовки і у разі необхідності виконується коригування 

умов додаткового силового навантаження, виключаючи виникнення резонансних 

явищ (особливо при обході тих ділянок, де виникає зміна напрямку руху); 7) 

обчислюється ефективність ініційованого тріщиноутворення та розраховується 

ймовірність повного прорізання матеріалу на основі закономірностей (рис. 7,8); 8) 

коригується швидкість контурної подачі та проводиться розрахунок Δb за (10) з 

перевіркою виконання умови заданої точності. 
 

 
Рис. 11. Порівняння швидкості контурної подачі із ефектом ініційованого 

тріщиноутворення та без цього ефекту 

 

Таким чином, запропонований для створення відповідного напруженого стану 

зони обробки оригінальний пристрій, що може бути встановлений на вихідній ланці 

ланцюгу подач діючого гідрорізного верстата, дозволяє в середньому підвищити 

продуктивність обробки композиційних квазікрихких листових заготовок на 20-25 %. 
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ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ 
 

Проведені теоретичні та експериментальні дослідження дозволили 

сформулювати наступні основні висновки: 

1. В результаті виконання комплексу досліджень доведено, що циклічне 

навантаження зони струминно-абразивного впливу при гідрорізанні листових 

квазікрихких заготовок малої товщини інтенсифікує появу мікротріщин в малих 

обсягах з обмеженою швидкістю їх розвитку, що дозволяє очікувати підвищення 

продуктивності процесу різання за рахунок істотного падіння опору руйнування 

оброблюваного матеріалу. Створення в перетині заготовки циклічно змінних  

напружень в межах 40–50 МПа з частотою 2–20 Гц за рахунок додаткового 

навантаження забезпечує зростання тріщин з малими швидкостями, що не веде до 

появи значних дефектів в зоні руйнування; при цьому такі напруження в композитах 

товщиною до 1,5–3,0 мм не створюють істотних деформацій і не ведуть до появи 

похибок форми. 

2. Моделювання напружено-деформованого стану заготовки при різних видах 

попереднього навантаження довело, що напруження в зоні різання можуть 

створюватися лінійним навантаженням від кліщат для випадку, коли зона різання 

знаходиться в безпосередній близькості до торця захоплення, і моментами, коли зона 

віддаляється від торця на відстань, що перевищує розмір плями контакту з кліщатами. 

При цьому силове навантаження обмежується стійкістю заготовки, умовами 

виникнення сил тертя в місцях контакту з кліщатами та довжиною лінії різа 

заготовки. 

3. Форми і види контуру різу істотно впливають на зниження опору 

руйнування досліджуваних матеріалів. Так, відхилення різу від перпендикулярного 

напрямку веде до істотного зниження ефекту керованого трещиноутворення, яке 

повністю зникає для випадку різання в напрямку, близькому до напрямку дії сили 

попереднього навантаження.  

4. Напрямок навантаження має бути орієнтованим перпендикулярно до 

дотичної траєкторії переміщення робочого інструменту – гідроабразивної головки, 

при цьому відхилення напрямку на кут до /12 призводить до зниження ефекту 

ініційованого тріщиноутворення (не більше 10%), а подальше збільшення кута до /4 

і вище веде до його практично повної відсутності. 

5. Експериментально визначено коефіцієнти пропорційності моделі розвитку 

тріщини в неоднорідному армованому середовищі. Доведено, що ініційоване 

тріщиноутворення може бути локалізоване відповідним збільшенням контурної 

подачі, яке призводити до перенесення гідроабразивного впливу до області вершин 

тріщин, внаслідок чого відбувається збільшення продуктивності процесу. Величина 

коефіцієнтів пропорційності для С-С композицій складає 1,5-1,7×10
-4

, для 

полімеровмісних матеріалів цей коефіцієнт зменшується до 1,2×10
-5

. 

6. Отримано залежність ймовірності безвідмовної роботи системи із 

ініційованим тріщиноутворенням від кількості початкових дефектів у зоні різання у 

вигляді мікротріщин. Доведено, що ця кількість є функцією часу і визначається  

частотою та амплітудою навантажень зони струминного різання, причому 

ймовірність параметричної безвідмовності підкоряється закону Вейбула-Гнеденка. 

7. Встановлено, що максимальне підвищення ефективності обробки за рахунок 

зростання подачі можливе для тонких заготовок (товщиною не більше за 3,5 мм) з 

матеріалів, що виявляють пружні властивості, у тому числі, ортотропних композитів з 



20 

межею міцності 90-120 МПа (типу СВА, С-41 та ін.).Зі збільшенням товщини 

заготовки понад 5–6 мм ефект від ініційованого тріщиноутворення знижується. 

8. Для створення відповідного напруженого стану зони обробки 

запропоновано оригінальний пристрій, що може бути встановлений на вихідній ланці 

ланцюгу подач діючого гідрорізного верстата та який дозволяє підвищити 

продуктивність обробки в цілому на 20-25 %, що, незважаючи на зростаючі на 3–5% 

енерговитрати, є досить ефективним рішенням. 
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АНОТАЦІЯ 

Орел В. М. Підвищення ефективності гідроабразивного різання листових 

композитних заготовок за рахунок ефекту ініційованого тріщиноутворення. – 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти. 

Кіровоградський національній технічний університет, Кропивницький, 2016 р. 

Дисертація присвячена розв’язанню важливої науково-технічної задачі 

підвищення ефективності гідроабразивного різання квазікрихких композиційних 

листових заготовок. Сформульовано та науково обґрунтовано гіпотезу щодо 

підвищення продуктивності гідроабразивного різання квазікрихких тонких пластин за 

рахунок ініційованого тріщиноутворення, зумовленого накладанням циклічних 

розтягуючих напружень на зону струминного впливу. 

Доведено, що ініційоване тріщиноутворення може бути локалізованим 

відповідним збільшенням подачі різальної головки, що призводить до перенесення 

гідроабразивного впливу в область верхівок тріщин, внаслідок чого зменшується опір 

ковзно-ударному руйнуванню та підвищується ефективність процесу. Потрібне 

збільшення швидкості перенесення гідровпливу обумовлюється енергією вивільнення 

деформацій в області руйнування і визначається амплітудою та частотою додаткового 

циклічного навантаження та властивостями оброблюваного матеріалу. 

Розроблена оригінальна методика дослідження зародження і поширення тріщин в 

тонких пластинах квазікрихких матеріалів, зокрема, карбон-карбонових композитів, 

склопластиків та вуглецево-полімерних матеріалах, для навантаження яких створено 

лямбда-механізм важільного типу, що дозволяє відтворювати широку гаму форм і 

амплітуд навантажень дослідних зразків та може бути встановленим на робочий стіл 

гідрорізного верстата. 

Запропонована інженерна методика оцінювання очікуваної продуктивності та 

точності обробки листових квазікрихких заготовок, що сприймають циклічне 

навантаження торця. Створено новий робочий орган верстата з ЧПК, який містить два 

додаткових привода, оснащених зворотним зв'язком та сполучених із окремим 

контуром керування верстата, що дозволяє залежно від розмірів різу, його 

направлення відносно осей координат та параметрів заготвоки, встановлювати 

потрібне циклічне навантаження крайки заготовки для ініціювання тріщиноутворення 

у зоні різання. Даний пристрій дозволяє підвищити продуктивність обробки в цілому 

на 20…25 % без втрати якості поверхні.  

Приведене економічне обґрунтування запропонованих нових технічних рішень.  

Ключові слова: ефективність, гідроабразивна обробка, композиційні матеріали, 

ініційоване тріщиноутворення. 

 

АННОТАЦИЯ 

Орел В. Н. Повышение эффективности гидроабразивной резки листовых 

композитных заготовок за счет эффекта инициированного трещинообразования. 

– Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.03.01 – процессы механической обработки, станки и инструменты. 

Кировоградский национальный технический университет, Кропивницкий, 2016 г. 

Диссертация посвящена решению важной научно-технической задачи повышения 

эффективности гидроабразивной резки квазихрупких композиционных листовых 
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заготовок. Сформулировано и научно обосновано гипотезу о повышении 

производительности гидроабразивной резки квазихрупких тонких пластин за счет 

инициированного трещинообразования, обусловленного возникновением 

циклических растягивающих напряжений в зоне струйного воздействия за счет 

приложенных к торцу заготовки линейных или поворотных нагружений. На основе 

проведенного компьютерного моделирования напряженно-деформированного 

состояния тонкой пластины с определением зон напряжений на фронте гидрорезания 

установлено, что возникающие микротрещины развиваются под определенными 

углами, относительно линии симметрии нагрузки, и меняют направление на границе 

адгезии компонентов обрабатываемого материала. Сделан вывод о возможности 

изменения направления движения трещины путем комбинирования линейных и 

поворотных нагрузок, приложенных к торцу обрабатываемой заготовки. 

Экспериментально определены коэффициенты пропорциональности в модели 

развития трещины в неоднородной армированной среде. Доказано, что 

инициированное трещинообразование может быть локализованным 

соответствующим увеличением контурной подачи, которое приводит к переносу 

гидроабразивного воздействия в область верхушки трещин, в результате чего 

происходит ослабление материала, что ведет к увеличению производительности 

процесса. Базируясь на модели развития хрупких трещин в материалах, определены 

коэффициенты пропорциональности для номенклатуры исследуемых материалов. 

Так, для С-С композитов составляет он составляет 1,5…1,7×10
-4

, для стеклопластика 

– 1,2×10
-5

. 

Установлено, что наиболее эффективна резка с созданием предварительной 

нагрузки тонколистовых заготовок с пределом прочности до 90 МПа (PVC-пластиков, 

РР-пластмасс, некоторых композиционных материалов – стеклотекстолитов СВА и т. 

д.). При этом с увеличением толщины более 5…6 мм эффект от инициированного 

трещинообразования снижается (начинают сказываться особенности процессов 

разупрочнения и деструкции на фронте разрушения) и при обработке материалов 

толщиной более 15 мм его можно сравнить с дополнительными энергозатратами. 

Показано, что квазигармонические нагрузки зоны струйной резки при 

гидрорезании листовых заготовок малой толщины интенсифицируют появление 

микротрещин в малых объемах с ограниченной скоростью их развития, что позволяет 

ожидать повышения производительности струйной резки за счет существенного 

падения сопротивления разрушению материала. Оценка скорости распространения 

трещин и возможность ее контроля, создание в плоскости материала циклических 

знакопеременных напряжений в пределах 40…60 МПа с частотой 2…20 Гц 

обеспечивает рост трещин с малыми скоростями, которые не ведут к появлению 

значительных сколов на кромках заготовки; при этом такие напряжения в композитах 

толщиной до 1,5…3,0 мм не создают существенных деформаций и не ведут к 

появлению погрешностей формы. 

Предложено новое техническое решение схватов для удержавния заготовки с 

двумя приводами дополнительного нагружения, позволяющее повысить 

производительность процесса при гидроабразивной резке до 25…35 %, что, несмотря 

на растущие на 3…5 % энергозатраты, является достаточно эффективным решением. 

Ключевые слова: эффективность, гидроабразивная обработка, композиционные 

материалы, инициированное трещинообразование. 
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ANNOTATION 

Orel V.M. Improving the efficiency of waterjet cutting due to the effect of cracking 

initiated composite sheet blanks. – Manuscript. 

Dissertation for candidate’s of technical science in specialty 05.03.01 – machining 

processes, machines and tools. Kirovograd National Technical University, Kropyvnytskyi, 

2016. 

Dissertation is devoted to the solution of important scientific and technical problems of 

use of crack initiated to improve the efficiency of waterjet cutting quasibrittle composite 

blanks. And scientifically formulated the hypothesis of increased productivity waterjet 

quasibrittle thin wafers due to cracking initiated due to the superposition of cyclic tensile 

stresses in the zone of impact of the jet. On the basis of computer modeling of stress-strain 

state of the thin plate with the definition of stress zones at the front gidrorezaniya 

established that arise microcracks directed at angles close to π/4 relative to the line of 

symmetry of the load, change the direction of movement on the verge of adhesion of the 

composite material. It is concluded that a crack changes direction of motion by the 

combination of linear and torsional loads applied to the end face of the workpiece 

The experimentally determined coefficients of proportionality in the cracks of the model in 

a heterogeneous environment reinforced. It proved that cracking can be initiated by a 

corresponding increase in localized flow contour, which lead to the transfer of impact to the 

waterjet tops of cracks, resulting in an increase of the process productivity. The value of the 

proportionality coefficient for C-C composition is 1,5-1,7 × 10
-4

 for other materials 17 × 10
-6

. 

It was found that the most effective cutting with the creation of the pre-load of sheet 

blanks with a tensile strength up to 90 MPa (PVC-plastics, PP plastic, some composite 

materials - glass fiber laminate NEA, etc.). With increasing thickness of more than 6.5 mm 

reduces the effect (increase despite the preload characteristics begin to affect the softening 

and degradation processes to fracture front) and the processing material of 15 mm thickness 

can be compared with the additional energy consumption. 

It is shown that the quasi-harmonic load jet cutting zone during waterjet cutting sheet 

metal blanks quasibrittle thinness intensifies the appearance of cracks in small volumes with 

a limited speed of their development can be expected to improve performance jet cutting 

due to a significant drop of the material damage resistance. Estimate of the rate of crack 

propagation and the possibility of its control, the creation of in-plane cyclic alternating 

stresses in the material within 40-60 MPa at a frequency of 2-20 Hz ensures the growth of 

cracks, do not lead to the emergence of large chips processing the edges; wherein such 

composites voltage to 1.5-3.0 mm thickness not create significant deformations and do not 

lead to errors shape. 

It is shown that the use of the system micromovings reasons and moving the content 

blanks in waterjet cutting process can improve performance in jet cutting to 25-35%, which, 

in spite of the growing of 3-5% is enough energy efficient solution. 

Keywords: efficiency, water jet machining, composite materials, cracking initiated. 
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