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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТ1 ПОВ1ТРЯНО-ПЛАЗМОВОГО 
Р1ЗАННЯ ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ 

Розглянуто основн критерп забезпечення якост пов'тряно-плазмово! р'зки стал'. 
Запропоновано залежшсть для визначення режим'в пов'тряно-плазмово! р'зки 
тонколистового металу за умов забезпечення необхвдно! якост розр'зу та максимально! 
продуктивност' обробки з урахуванням оптимального сшввщношення продуктивност' 
плазмово! р'зки з трудомютга'стю подальшо! мехашчно! обробки. Нведеш залежност 
формування величини хвилястост та висоти грата вщ швидкост перемщення плазмотрону. 

Ключов1 слова: ефективн1сть, повпряно-плазмове р1зання, швидк1сть перем1щення, 
товщина металу, сила струму, грат, яюсть. 

Вступ. Одним 1з перспективн1ших напрямк1в у обласп р1зання 
металу е повпряно-плазмове р1зання, яке забезпечуе високу продуктивт'сть 
обробки та як1сть поверхонь деталей. бвропейський стандарт якост1 ENISO 
9013 «Терм1чне р1зання» м1стить вимоги щодо геометричних параметр1в 
вироб1в i допуски на розм1ри, стосовно матер1ал1в, яш можуть бути оброблен1 
методами терм'чного р'зання. Для плазменого р'зання для товщини металу 1¬
150 мм, стандарт виддляе наступн' параметри якосп: нер'вн'сть та кутовий 
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допуск, середня висота вщ западини до вершини, интервал бор'зд, оплавлення 
кра!в вершин, утворення грата. 

Постновк проблеми. Обробка металу товщиною 1-10 мм з точки 
зору шдвищення якосп перер'зу не викликае значних труднонцв. Однак при 
обробщ тонкого металу одщ'ею з проблем е утворення грату, видалення якого 
в деяких випадках бувае досить важким i потребуе додаткових слюсарних 
операций. Грат - це метал i оксиди метала, що пристали до нижньо! частини 
поверхн т с л я виконання плазмового р'зання. На верхнш кромщ поверхн', 
яка пройшла плазмову обробку, також можуть бути бризки металу. На 
формування грата впливае безл'ч перемшних значень, як' вцщосяться до 
процесу, наприклад, швидкють перемщення плазмотрону, вцгстань вщ сопла 
плазмотрону до поверхн' металу, сила струму, напруга, плазмоутворюючий 
газ, та шшп технолопчт фактори. 1снуе також залежнють вщ таких 
перем'нних значень як сам матер'ал, його товщина, стан поверхн та перепади 
температури матер'алу шд час р'зання. 

Матер1али досл1джень. Видшено два основних параметри, як' 
найбшьше впливають на яшсть р'за та потребують оттаизаци - сила струму 
та швидкють перемщення плазмотрону. Швидкють i сила струму 
взаемопов'язан величини. З ' збшьшенням сили струму необхщно 
зб'льшувати швидкють перемщення плазмотрону, однак сила струму 
обмежуеться потужшстю джерела плазмово! установки, швидкють 
перемщення плазмотрона також обмежуеться можливостями мехашки 
верстата. При достатньо великш швидкосп перемщення плазмотрона та 
недостатнш сил' струму спостертаеться ускладнене прор'зання листа, що 
призводить до неякюного р'за, появи браку та швидкого виходу сопла з ладу. 
У лгтератур' [1] для визначення стввцщошення сили струму та швидкосп 
перемщення плазмотрону рекомендуеться використовувати таблиц', або 
математичну залежшсть (1), однак щ рекомендаци направлен' на отримання 
максимально! продуктивност' р'за та не визначають якють поверхн р'за та 
утворення грата. При незадовгльнш якосп р'за рекомендуеться зм'нювати 
параметри режим'в обробки та шляхом шдбору отримувати необхщну якють 
поверхш. 

S = 1 5 0 £ - f c M (1) 

де S - швидкють перемщення плазмотрону; 
- товщина металу; 

- сила струму; 
kM - коефицент, що залежить вщ оброблюваного матер'алу. 

Результи досл1джень. З метою отримання оптимального 
стввцщошення швидкосп перемщення плазмотрону та сили струму, як ' 
забезпечують найкращу яшсть поверхн р'зу було проведено серию дослцщв 
Досл'джувалися залежност' швидкост' перем'щення плазмотрону та сила 
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струму, як' дозволять не т'льки забезпечити найкращу як'сть поверхн' р'зу, а 
й полегшити подальшу слюсарну обробку за рахунок зменшення к'лькост' та 
покращення видалення грата. Експеримент виконувався на установщ' 
плазмового р'зання з ЧПК, з джерелом плазми, яке забезпечуе силу струму 
вщ 20 до 70 А, чого ц'лком досить для якюного та продуктивного р'зання 
стал' товщиною 6-10 мм. 

Наявн'сть грата та легк'сть його видалення оц'нювалась за 5-ти бальною 
шкалою методом експертних оц'нок. Експерт керувався такими критер'ями, 
як легк'сть видалення грата та чистота кромки, що залишилася п'сля 
видалення грата. Також вим'рювалися крок хвилястост' на поверхн' розр'зу, 
висота грата та визначалася його структура (табл. 1). 

Таблиця 1 - Критери експертт оцшки якост поверхн' 

Оцшка Характеристика Яюсш критери 
2 незадовшьно грат важко видаляеться з поверхн' детал', тсля 

видалення присутт його залишки 
3 задовшьно грат важко видаляеться, але тсля видалення вцдсутт 

його залишки на поверхш детал' 
4 добре добре видалення грату, але присутшсть його 

залшшав тсля видалення 
5 ввдмшно легке видалення грата та ввдсутшсть його залишкш 

на поверхш 

В'дпов'дно до рекомендац'й [2] для розр'зання сталевого листа марки 
Ст3 товщиною 3 мм при сил' струму 40 А швидкють перемщення 
плазмотрону мае бути 2000 мм/хв. У проведених дослвдах швидкють 
перемщення плазмотрону зм'нювалась у межах вщ 1000 до 3000 мм/хв, сила 
струму зм'нювалась в'д 20 до 70 А. 

Детально розглянемо один досл'д 'з сер'! експеримент'в. 
Експериментально встановлено, що при занадто низьк'й швидкост' 
перемщення плазмотрону (вщ 1000 до 1300 мм/хв при сил' струму 40 А) 
отримуеться широкий розр'з та сильна хвиляст'сть поверхн' з кроком хвиль 
1,1 -1,26 мм (рис. 1). З ' зб'льшенням швидкост' перем'щення плазмотрону 
пом'тне значне зменшення хвилястост' поверхн' (рис. 2). Найменша величина 
кроку хвилястосп р=0,4 мм вщповщае максимальны швидкосп перемщення 
плазмотрону S=2800 мм/хв, однак подальше збшьшення швидкосп 
перем'щення плазмотрону призводить до сильного викривлення поверхн' 
розр'зу. Х в и л на поверхн мають сильний кут нахилу або, при збгльшенш 
товщини листа, мають форму у вигляд' лпери S, що значно знижуе якють 
розр'зу. 

При швидкост' перем'щення плазмотрону в'д 1000 до 1300 мм/хв грат 
утворюеться у велик'й к'лькост' та мае пористу структуру, що характеризуе 
наявн'сть велико! к'лькост' оксид'в металу. Висота грата h дор'внюе 1,1-1,2 
мм (рис. 3). Видалити такий грат досить важко, п'сля видалення на кромц' 
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розр'зу залишаються зазублини та залишки грата, що потребуе додатково! 
слюсарно! обробки. Обробка кромки детал' п'сля роботи верстата на таких 
режимах вимагае найб'льших витрат часу для зачистки поверхн' тому при 
швидкост' перем'щення плазмотрона 1000 мм/хв експертом присвоена оц'нка 
«незадовшьно», а при швидкосп 1300 мм/хв «задсшльно» (рис. 4). Причиною 
утворення такого грата е перегр'в матер'алу унасл'док його тривалого 
контакту з плазмою, що утворена занадто високою силою струму для 
вибрано! швидкосп перемщення плазмотрона. До того ж процес р'зання 
супроводжуеться вид'ленням велико! к'лькост' диму та пилу, внасл'док 
згоряння металу. Наявн'сть велико! к'лькост' диму е першою ознакою 
необх'дност' зб'льшення швидкост' р'зання, або зменшення сили струму. 

Рис. 1 - Хвилястлсть на поверхн' розр'заного металу товщиною 3 мм при сил' струму 
40 А: а - S = 1000 мм/хв, р = 1,3 мм; б - S = 1300 мм/хв, р = 1,1 мм; 

в - S = 1600 мм/хв, р = 1,0 мм; г - S = 1900 мм/хв, р= 0,8 мм; 
д - S = 2200 мм/хв, р = 0,75 мм; е - S = 2500 мм/хв, р = 0,7 мм; 

ж - S = 2800 мм/хв, р = 0,4 мм 

З ' збшьшенням швидкосп перемщення плазмотрона до 1600¬
1800 мм/хв грат мае висоту до 1,15 мм (рис. 3), а в деяких мюцях повт'стю 
в'дсутн'й. Грат стае на вигляд б'льш твердим, але пом'тно його пористу 
структуру. Видаляеться такий грат значно легше, а п'сля видалення 
залишаються незначн' сл'ди, тому даним режимам обробки присвоено оц'нку 
«добре». Утворення диму при таких режимах обробки значно зменшуеться. 

Найкращ' показники утворення та легкост' видалення грата, якому 
експертом присвоено оц'нку «в'дм'нно» в'дпов'дають значенню швидкост' 
перемщення плазмотрона 1900-2500 мм/хв. При швидкосп перемщення 
плазмотрона 2100 мм/хв висота грата складае 1,1 мм. Пориста структура 
майже в'дсутня. Видалення грата у б'льшост' випадк'в в'дбуваеться п'д час 
вибивання готових деталей з листа металу. Грат в'дламуеться одночасно на 
значних д'лянках розр'зу для чого майже непотр'бно прикладати зусиль. 
Поверхня залишаеться чистою та не потребуе додатково! слюсарно! обробки. 
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Рис. 2 - Залежшсть хвилястостл поверхн розр1зу вщ швидкост перемпцення 

плазмотрону 

При швидкосп перемщення плазмотрона в ддапазон 2500-2800 мм/хв. 
висота грата зменнгуеться та складае вщювццю 0,8-0,9 мм. Такий грат 
переважно складаеться лише з затверддвшого металу, пористють повшстю 
вцгсутня. Видалення грата потребуе значних зусиль. При швидкосп 
плазмотрона 3100 мм/хв грат мае висоту 0,4 мм, а на деяких дглянках 
повшстю вцгсутнш. Для видалення такого грата необхцщо прикласти значн 
зусилля, що часто призводить до псування поверхн детали До того ж при 
такш швидкосп перемщення плазмотрона в деяких м1спях спостер1гаеться 
ускладнене прор1зання металу, причиною чого е недостатня сила струму для 
тако! швидкосп перемщення плазмотрону. 

1,25 

т а 
Р . 

0,75 н о 

0,5 -I 1 1 1 1 1  
1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 

Швидккть перемщення плазмотрону, мм/хв 

Рис. 3 - Залежшсть висоти грата вщ швидкосп перемпдення плазмотрону при сшп 
струму /=40 А 

Проанилзувавши отриман результати для даного випадку обробки стал1 
Ст3 товщиною 3 мм, можна рекомендувати наступи режими обробки: сила 
струму /=40А; швидк1сть перемщення плазмотрону £'=1900-2500 мм/хв. 

78 ISSN 2079-004Х. Ысник НТУ «ХП1». 2014.№42 (1085) 



1 т 1 1 1 1 1 1 

1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 
Швидккть перемщення плазмотрону, мм/хв 

Рис. 4 - Експертна оцшка легкосп видалення грата залежно вщ швидкоста 
перемщення плазмотрона 

Перевагу слад надати швидкосп перемщення S=2500 мм/хв., оскшьки 
вона забезпечуе найбшып високу продуктившсть i необх1дну як1сть розр!зу 
металу. Таким чином, постшний коефiцieнт 150 у формулi 1 занижено, що не 
дозволяе отримати максимально можливо! продуктивносп обробки. Для 
досягнення максимально! продуктивносп даний коефiцiент мае бути не 
менше 180-185. Подалыш експериментальш дослiдження показали, що зi 
зб№шенням товщини металу при використаннi коефщенту 185 часто 
спостерiгаеться не прорiзання металу. Так при товщини листа 12 мм товщина 
непрорiзаного металу складае близько третi вiд товщини листа (рис. 5), тод! 
як при розрахунку швидкосп перемiщення плазмотрону з використанням 
коефiцiенту 150 лист було пропалено н а с ^ з ь . 

Рис. 5 - Непропалений метал при товщиш листа 12 мм 

Висновки. Таким чином, отримаш результати дозволяють зробити 
висновок, що при розрахунку залежносп швидкосп перемщенш 
плазмотрону В!Д сили току слщ враховувати додатково коефщент КТ, який 
залежить В!Д товщини матерiалу. У цьому випадку формула для розрахунку 
швидкосп перемщення плазмотрону мае вигляд: 

S = KT--kM (2) 
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та представлена 
де: КТ - коефщент, що залежить в1д товщини металу. 
Величина коефщента КТ отримана експериментально 

на рис. 6. 
У випадку якщо сила струму може бути змшена в широкому д1апазош, а 

обмежуючим фактором е швидк1сть перемщення плазмотрону, останню 
визначають за формулою (3) або графшом (рис. 7): 

/ = — (3) 
кткм 

Отримана залежшсть дозволяе визначати режими повггряно-плазмового 
р1зання тонколистового металу, що забезпечують необх1дну як1сть розр1зу та 
найкраще видалення грату з поверхш розр1зу при максимальнш 
продуктивност обробки. 
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Н.В. ТАРЕЛЬНИК, к.э.н., доц. Сумского НАУ 

НОВЫЙ СПОСОБ НИТРОЦЕМЕНТАЦИИ СТАЛЬНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Предложен новый способ нитроцементации стальных деталей, включающий 
электроэрозионное легирование (ЭЭЛ) углеродом в сочетании с ионным азотированием 
(ИА), при этом ионное азотирование осуществляют до или после операции 
электроэрозионного легирования в течение времени, достаточного для насыщения 
металла азотом на глубину зоны термического влияния. Приведен анлиз микроструктур 
исследуемых обрзцов стали 40Х после различных методов упрочнения. 

Ключевые слова: нитроцементация, электроэрозионное легирование, ионное 
азотирование, поверхностный слой, упрочнение. 

Введение. Одним из основных показателей качества машин является их 
надежность. Наиболее распространенной причиной отказов машин является не 
поломка, а износ и повреждение рабочих поверхностей их деталей и рабочих 
органов. Как правило, все разрушения деталей начинаются с поверхности. 

Использование упрочняющих и защитных покрытий существенно 
повышает качество продукции в машиностроении, обеспечивает надежную 
работу узлов и деталей в тяжелых условиях эксплуатации оборудования, 
позволяет снизить материальные и энергетические затраты на эксплуатацию 
машин, уменьшить расход дорогостоящих конструкционных материалов. 
Поэтому исследования в направлении создания новых защитных покрытий и 
повышение качества существующих актуальны и своевременны. 

Анализ основных достижений и публикаций 
Одним из наиболее простых с технологической точки зрения методов 

поверхностного легирования является электроэрозионное. Его достоинствами 
являются локальность воздействия, малый расход энергии, отсутствие объемного 
нагрева материала, простота автоматизации и «встраиваемости» в технологический 
процесс изготовления деталей, возможность совмещения операций. 

При помощи электроэрозионного легирования (ЭЭЛ) можно повысить 
твердость металлической поверхности, нанесением на нее материала более 
высокой твердости или диффузионным введением в поверхностный слой 
необходимых химических элементов из окружающей среды, или из 
материала анода; или понизить твердость, нанося на поверхность более 
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