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Актуальність теми. 

У сучасних літальних апаратах широко застосовуються, як металеві 

матеріали (титанові і алюмінієві сплави та ін.), так і волокнисті полімерні 

композиційні матеріали (ВПКМ). Використання ВПКМ у вузлах літальних 

апаратів постійно зростає, збільшившись з 2 до 50% за останні 30 років. ВПКМ 

все частіше використовуються в пакетах з металами, що в цілому дозволяє 

знизити масу машин без втрат міцності їх компонентів і зниження надійності в 

цілому. Найпоширенішими металевими шарами в пакетах є шари з алюмінієвих 

та титанових сплавів. З’єднання шарів у пакеті найчастіше здійснюється різного 

роду механічними з’єднаннями, наприклад, болтовими або заклепковими. Тому 

найбільш поширеними технологічними операціями є механічна обробка отворів 

і слюсарно-складальні операції, які, за різними оцінками, складають 30-40% 

технологічної собівартості виготовлення з’єднань ВПКМ/метал, що може бути 

вирішено впровадженням однопрохідної технології обробки отворів.  

Отже, поглиблене дослідження впливу технологічних параметрів обробки 

на точність і якість сформованих отворів у пакетах є актуальною науково-

практичною задачею, яка визначила напрямок досліджень дисертаційної 

роботи.  

Якість отворів у деталях з ВПКМ значною мірою визначає термін служби 

всього з’єднання і може бути описана не тільки традиційними показниками: 

розмірна точність і шорсткість поверхні, але й додатковими пошкодженнями 

отворів: вид пошкодження, діаметр зони ушкодження, характерний розмір 

ушкодження. Характерними видами ушкоджень поверхні отворів у ВПКМ є 

розшарування, відколи кромок отворів, витягування волокон, міжшарові 

тріщини, термічна деструкція, розпушування волокон. 

Основними технологічними проблемами, які виникають у процесі 

свердління пакетів вуглепластик-метал є труднощі, пов’язані із забезпеченням 

необхідної якості поверхневого шару отворів, точності розмірів, підвищене 

зношування різального інструменту, складність поєднання різних режимів 

обробки матеріалів пакета за один прохід.  

Актуальність теми роботи підтверджується так само й тим, що вона 

пов’язана з виконанням державної науково-технічної програми «Розроблення 

методології моделювання механічного оброблення отворів в змішаних пакетах 

метал/композиційний матеріал» (ДР № 0115U005425), в ході виконання якої і 

були впроваджені у виробництво результати дисертаційної роботи.  
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Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих в дисертаційній роботі. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих в дисертаційній роботі Колесника В.О. є цілком достатньою. 

Вона базується на аналізі науково-технічних джерел за даною проблемою, 

використанні сучасних методів дослідження, зіставленні і критичному аналізі 

отриманих теоретичних результатів з результатами експериментальних 

досліджень, які виконані із використанням сучасного обладнання. Отримані 

результати моделювання процесу різання ВПКМ в сучасних прикладних 

пакетах ANSYS і LS-DYNA перевірені шляхом порівняння з реальними 

експериментальними результатами, що підтверджує обґрунтованості наукових 

положень, висновків і рекомендацій, сформульованих в дисертаційній роботі 

результатів дослідження. 

Достовірність результатів досліджень. 

Достовірність результатів дисертаційного дослідження забезпечується 

коректністю постановок математичних задач, застосуванням стандартних 

процедур математичного аналізу й теорії різання, відповідністю моделей 

скінчено-елементного моделювання процесу різання змісту і сутності процесів 

формоутворення отворів у ВПКМ. Дослідження сталості технологічного 

процесу свердління при різних режимах різання виконано з використанням 

ймовірністно-статистичного аналізу розсіювання номінального розміру отворів 

у пакеті, а реалізацію числових моделей виконано з використанням 

ліцензійного програмного забезпечення. 

До основних нових наукових результатів дисертації можна віднести 

наступне: 
– сформульовано та експериментально обґрунтовано гіпотезу просторової 

орієнтації волокна вуглепластика відносно різальних кромок свердла, що 

дозволило перетворити тривимірну модель різання вуглепластика при 

свердлінні в еквівалентну двомірну модель прямокутного різання; 

– на мікромеханічному рівні розроблено скінчено-елементну модель 

процесу різання вуглепластика, яка дозволила встановити, що пошкодження в 

обробленій поверхні формуються в результаті вигину і стиснення волокон при 

руйнуванні матриці залежно від кута орієнтації волокна; 

– при вимірюванні температури різання на свердлі встановлено, що за 

інших рівних умов свердління пакету з боку металу може мати температуру 

різання вище, ніж при свердлінні з боку вуглепластику, що дозволило 

розробити рекомендації до структури технологічного процесу свердління 

пакету вуглепластик-титановий сплав; 

– на основі експериментальних даних отримано математичні моделі 

впливу режимів різання на температуру різання, осьову силу, розмірну точність 

отворів і показники якості обробленої поверхні (розшаровування, шорсткості), 

що дозволило виконати вартісну оцінку якості обробки та вжити заходів щодо 

вдосконалення структури та параметрів технологічного процесу свердління 

пакету вуглепластик-титановий сплав; 
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– отримав подальший розвиток метод вирішення оптимізаційної 

технологічної задачі за критерієм мінімальної технологічної собівартості 

свердління з обмеженням по фасці зношування свердла, розмірної точності та 

якості обробки, що дозволило розробити рекомендації щодо вибору 

оптимальних режимів різання при свердлінні отворів у пакетах вуглепластик-

титановий сплав за один прохід. 

Значимість отриманих результатів для науки і практичного 

використання. 

В роботі на основі скінчено-елементного моделювання процесу різання 

вуглепластика і результатів експериментальних досліджень запропоновано 

однопрохідну технологію свердління отворів, яка за рахунок покращення 

структурних і параметричних показників технологічного процесу дозволила 

знизити технологічну собівартість механічної обробки отворів у пакетах 

вуглепластик-титановий сплав за умови забезпечення їх якості і точності. 

Значимість для практичного використання полягає в розробці 

рекомендацій щодо технології застосування свердел для формування отворів у 

пакетах вуглепластик-титановий сплав заданої розмірної точності та якості. 

Розроблено експериментальний метод контролю температури на різальній 

кромці свердла при обробленні отворів, що забезпечує виключення термічної 

деструкції при свердлінні вуглепластику. Розроблено рекомендації щодо 

забезпечення точності та якості отворів у пакетах вуглепластик-титановий 

сплав при однопрохідній технології обробки твердосплавним свердлом. 

Результати роботи використано при розробці технологічного процесу 

виготовлення деталі «Рукав» на ТОВ «Горизонт 12» (смт. Гора, Київська обл.), 

що дозволило знизити технологічну собівартість обробки отворів на 30% за 

рахунок впровадження раціональних режимів різання та однопрохідної 

технології свердління. 

Повнота викладення результатів досліджень в опублікованих працях. 

Основні положення та результати дисертаційної роботи висвітлені у 17 

наукових публікаціях, з них: 1 монографія у співавторстві, 6 статей у наукових 

фахових виданнях України, 1 стаття у закордонному періодичному фаховому 

виданні, 9 – у матеріалах конференцій, що повністю відповідає вимогам МОН 

України. 

Оцінка змісту дисертаційної роботи.  

Дисертаційна робота Колесника В.О. складається зі вступу, п’яти 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний 

обсяг дисертації – 191 сторінка, у тому числі 92 рисунки, 23 таблиці по тексту 

дисертації, перелік використаних джерел з 126 найменувань на 11 сторінках, 3 

додатків на 28 сторінках. 

У вступі обґрунтовано актуальність і доцільність теми дисертаційної 

роботи, сформульовано мету та завдання, визначено об’єкт, предмет та методи 

дослідження, наукову новизну і практичну цінність роботи. 

У першому розділі визначено проблеми, пов’язані з обробкою і 

забезпеченням якості отворів у ВПКМ і пакетах з їх застосуванням. Визначено, 

що якість отворів у деталях з ВПКМ значною мірою визначає термін служби 
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всього з’єднання і може бути описана не тільки традиційними показниками: 

розмірна точність і шорсткість поверхні, але й додатковими пошкодженнями 

отворів: вид пошкодження, діаметр зони ушкодження, характерний розмір 

ушкодження. Характерними видами ушкоджень поверхні отворів у ВПКМ є 

розшарування, відколи кромок отворів, витягування волокон, міжшарові 

тріщини, термічна деструкція, розпушування волокон. 

Представлений аналітичний огляд наукових досліджень, який можна 

вважати достатньо вичерпним, дозволив сформулювати мету і задачі 

дисертаційної роботи. 

Другий розділ представляє розроблену методику теоретичних і 

експериментальних досліджень з визначення фізико-механічних та 

трибологічних властивостей вуглепластику, вимірювання зношування 

інструменту, його вплав на якість і точність отворів. Докладно описано 

технологію виготовлення зразків вуглепластику для статичних і трибологічних 

випробувань і подальшої механічної обробки. За методиками ГОСТ 11262-80 і 

ГОСТ 4651-86 визначено фізико-механічні властивості епоксидної смоли Lorit 

285 і вуглеволокна. 

Представлена також методика проведення досліджень для визначення 

відповідних математичних моделей на основі багатофакторного експерименту 

типу 2
2
. Факторами, що варіювалися, взяті швидкість різання і подача, 

визначено діапазони їх варіювання. Докладно наведений опис експерименту, 

що був реалізований на стенді в лабораторії кафедри технології 

машинобудування, верстати та інструменті СумДУ, з свердління пакету 

вуглепластик-титановий сплав.  

Зношення свердла оцінювалося фаскою зношення по задній поверхні і 

радіусом округлення вершини свердла за допомогою растрового-електронного 

мікроскопу РЕМ-100УМ та інструментального мікроскопу МБС 9 з точністю 

1 і 10 мкм відповідно. 

Оцінка якості отворів здійснювалась за критерієм точності розміру, 

шорсткістю (за параметром Ra), а також коефіцієнтом розшаровування верхніх 

шарів вуглепластику у відповідності з ТІ 36-39-89 УкрНДІАТ «Виконання 

заклепочних і болтових з’єднань в конструкціях, що містять полімерні 

композиційні матеріали» та ТІ 07509416.25288.00793 УкрНДІАТ «Виконання 

болтових з’єднань з натягом». Відхилення розміру вимірювалося на 

координатній вимірювальній машині RAPID THOME з похибкою менше 2 мкм. 

Шорсткість у шарах пакету виміряна на Профілографі 252 з похибкою 12%, що 

відповідає вимогам ГОСТ 19300-86 до вимірювальних приладів типу II, у 

відповідності з методикою ГОСТ 2789-73. Розшаровування визначено візуально 

за критерієм коефіцієнта розшарування (Fd) шляхом вимірювання на 

інструментальному мікроскопі МБС 9. 

У третьому розділі представлені результати з моделювання процесу 

різання ВПКМ на мікромеханічному рівні за допомогою розробленої скінчено-

елементної моделі, яка дозволила встановити, що пошкодження в обробленій 

поверхні формуються в результаті вигину і стиснення волокон при руйнуванні 
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матриці залежно від кута орієнтації волокна. Слід відмітити, що виконаний 

аналіз просторової схеми розташування волокна відносно різальної кромки та 

напряму головного руху запропоновано перехід від 3D- різання у еквівалентний 

2D- процес прямокутного вільного різання, що значно спростило моделювання, 

зберігаючи достатню адекватність. 

Для створення розрахункової моделі різання використані об’ємні елементи 

першого порядку з рівномірним розподілом напружень в обсязі елемента. 

Критерієм руйнування волокна виступали максимальні головні напруження, а 

критерієм руйнування матриці – величина накопичених пластичних деформацій. 

Зв’язок між волокном і матрицею прийнято абсолютно жорстким. Для 

прискорення розрахунку інструмент прийнятий абсолютно твердим.  

Весь цикл свердління розділений на етапи: на першому етапі різальна кромка 

тільки торкається поверхні, на другому етапі різальна кромка починає різання шару 

вуглепластику, на третьому – відбувається стабільна робота інструменту з 

незначними коливаннями сили різання і четвертий етап характеризується 

закінченням процесу різання і виходом різального клину з матеріалу. Чисельними 

методами розрахунку встановлено, що кут орієнтації волокон впливає на 

середню величину сили різання, амплітуду її коливань, глибину пошкоджень 

поверхні різання. Найменший вплив в напрямку головного руху різання 

виявлено при куті орієнтації волокон θ=135°, а найменша глибина пошкодження 

обробленої поверхні – при куті спрямованості волокон θ=45°. 

Експериментальні дослідження з обробки ВПКМ за аналогічних умов з 

кутом θ=45° також виявили неглибокі ушкодження поверхні (до 10 мкм) з 

періодом приблизно 180 мкм.  

В четвертому розділі за результатами експериментального дослідження 

впливу технологічних параметрів, а саме швидкості (V) та подачі (S) у діапазоні 15–

65 м/хв та 0,02–0,08 мм/об за методикою повнофакторного експерименту типу 2
2
, 

встановлено їх вплив на температуру різання та осьову силу (рис. 10), шорсткість і 

точність при свердлінні отворів у пакетах вуглепластик/ титановий сплав за один 

прохід. За результатами аналізу експериментальних даних встановлено 

регресійні залежності температури різання, шорсткості, розмірної точності, 

фаски зношування, від швидкості різання і подачі.  

Перевірка кількісної адекватності визначених залежностей виконано за 

критерієм Фішера з рівнем значущості 0,05. 

П’ятий розділ присвячено розробці практичних рекомендацій щодо 

забезпечення якості і точності циліндричних отворів при свердлінні за один 

прохід твердосплавним свердлом пакетів вуглепластик-титановий сплав на 

основі ймовірністно-статистичного аналізу та вартісної оцінки запропонованого 

технологічного процесу.  

Використовуючи отримані раніше емпіричні залежності, запропонований 

вираз для вартісної оцінки обробки отворів у пакетах з урахуванням вимог до 

забезпечення необхідної точності та якості отворів. Зазначено, що така задача 

вирішена як екстремальна з визначеними обмеженнями по фасці зношення 

свердла та показниками розмірної точності і якості отворів. Реалізація 

рекомендацій дозволила замінити багатопрохідну технологію обробки отворів у 
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пакетах вуглепластик-титановий сплав на однопрохідну, підвищити 

продуктивність процесу свердління деталі «Рукав» А.231.1940.060.000_01 (КБ 

«Горизонт 12») на 30% і в 2 рази скоротити витрати на інструмент. 

Всі розділи закінчуються висновками, а в кінці дисертації наведені 

загальні висновки, що відображають результати роботи і рекомендації до їх 

застосування на практиці. 

Список використаних джерел досить повний і охоплює сучасні вітчизняні 

та зарубіжні публікації із 126 найменувань. 

Зміст автореферату в основному відображає зміст дисертації та достатньо 

повно розкриває внесок здобувача в наукові результати та практичну цінність 

роботи.  

По дисертаційній роботі можна зробити наступні зауваження: 

1. Метою дисертаційної роботи обрано «зниження технологічної 

собівартості обробки циліндричних отворів в пакетах вуглепластик-титановий 

сплав за рахунок вдосконалення структури та параметрів технологічного 

процесу свердління». Цілком зрозуміло, що для досягнення мети виникла 

потреба розробити модель процесу свердління ВПКМ, що зв’язує режим 

різання з параметрами якості отворів та зношування інструменту. Такі моделі 

були отримані у вигляді регресійних за методикою повнофакторного 

експерименту в четвертому розділі, що є в принципі, цілком достатнім для 

вирішення поставленої задачі. Проте, у третьому розділі представлена ще одна 

методика моделювання процесу за допомогою розробленої скінчено-елементної 

моделі в пакетах ANSYS і LS-DYNA, яка дозволила встановити, що 

пошкодження в обробленій поверхні формуються в результаті вигину і 

стиснення волокон при руйнуванні матриці залежно від кута орієнтації волокна, 

однак ніяк не використовується для досягнення поставленої мети. До речі, розділ 

переобтяжений аналізом аналогічних досліджень інших авторів, що визначає 

його місце в першому розділі з відповідними висновками про доцільність 

використання. 

2. У другому розділі розроблено методику теоретичних і 

експериментальних досліджень з визначення фізико-механічних та 

трибологічних властивостей вуглепластику, вимірювання впливу зношення 

інструменту на якість і точність отворів та планування експерименту. Причому, 

для виготовлення зразків вуглепластику, як для статичних і трибологічних 

випробувань, так і для подальшої механічної обробки, застосовано техніку 

пошарового укладання волокна за схемою. Не зрозуміло, чому не 

використовувати готові вуглепластики, які вже застосовуються у 

промисловості, адже це підвищило б адекватність досліджень для реального 

виробництва. 

3. В четвертому розділі дисертації представлені отримані емпіричні 

залежності – формули (4.4-4.16), проте немає пояснень, щодо параметрів, які 

визначаються, не зазначені розмірності величин, що в них входять, хоча в 

авторефераті частково представлена така інформація. Крім того, при визначенні 

адекватності за критерієм Фішера нелінійні рівняння (4.10) і (4.12) визначені як 

лінійні. 
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