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Стаття присвячена підвищенню працездатності інструменту для обробки волокнистих полімерних компози-
ційних матеріалів (ВПКМ) на основі розробки нових методів і схем модифікації поверхневого шару різальної 
кромки. В статті розглянуто дослідження можливості використання інструменту зі інструментальних швидкорі-
зальних сталей для обробки різанням деталей з волокнистих полімерних матеріалів, вплив товщини дискретного 
покриття та режимів обробки на шорсткість виробів з ВПКМ. Показано, що зменшення собівартості інструменту 
і як наслідок вартості кінцевого продукту можливо за рахунок використання дискретної конструктивної схеми, 
тобто заміну інструменту з полікристалічним алмазом на інструмент зі швидкорізальної сталі з покриттям дис-
кретного глобулярного типу без втрати продуктивності обробки та якості обробленої поверхні деталей з ВПКМ.
Ключові слова: різальний інструмент, волокнистий полімерний композиційний матеріал, ультратонкі алмазні 
покриття, шорсткість поверхні електроіскрове легування, дискретне покриття глобулярного типу, склопластик.

На теперішній час прогрес в авіабудуванні, 
автобудуванні та в інших галузях промисловості 
в основному пов’язується з розробкою і широ-
ким застосуванням композиційних матеріалів 
(КМ), а саме волокнистих полімерних компози-
ційних матеріалів (ВПКМ) [1–4]. ВПКМ мають 
комплекс властивостей і особливостей, що від-
різняються від традиційних конструкційних 
матеріалів (металевих сплавів) і в сукупності 

відкривають широкі можливості як для вдоско-
налення існуючих конструкцій найрізноманіт-
нішого призначення, так і для розробки нових 
конструкцій і технологічних процесів, але поряд 
з цим, їх фізико-механічні властивості виклика-
ють труднощі обробкою різанням, що накладає 
певні вимоги до використання різального інстру-
менту. Перш за все вони повинні забезпечувати 
необхідну точність та якість обробленої поверхні 
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деталей з ВПКМ, мати високий опір зношу-
ванню. Спрощення їх конструкції, підвищення 
рівня технологічності виготовлення дозволить 
знизити собівартість інструменту і як наслідок, 
собівартість виробу з ВПКМ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
показав, що на теперішній час по критеріям 
продуктивності та забезпечення якості виробів 
з ВПКМ в найбільшій мірі відповідає викорис-
тання інструменту з полікристалічного алмазу 
та твердосплавний інструмент з ультратвердим 
алмазоподібним покриттям (DLC) [5; 6; 7]. Але, 
в той же час з забезпеченням продуктивності 
та якості обробки їх використання призводить до 
ускладнення конструкції інструменту, його висо-
кої вартості, і як наслідок, збільшення собівар-
тості виробу з ВПКМ.

Одним із можливих шляхів зменшення собі-
вартості обробки ВПКМ являється викорис-
тання інструменту зі ШР сталі з нанесеним на 
його робочі поверхні дискретного глобуляр-
ного покриття [8; 9]. Але дослідження по вико-
ристанню різального інструменту для обробки 
ВПКМ, з формованим на його робочій поверхні 
дискретним глобулярним покриттям не проводи-
лись. Тому питання забезпечення продуктивності 
та якості обробки ВПКМ інструментом зі швид-
корізальних сталей з формованим на його робочій 
поверхні модифікованого дискретного покриття 
глобулярної структури є актуальною задачею.

В даній роботі було досліджено вплив 
висоти покриття та режимів обробки на шор-
сткість отриманого виробу, як один із показни-
ків якості отворів.

Для підвищення працездатності інструменту 
для обробки композиційних матеріалів на основі 
аналізу цієї проблеми було визначено, що найе-
фективнішим способом її вирішення є створення 
покриттів для обробки ВПКМ альтернативних 
алмазному покриттю.

Основною проблемою при обробці ВПКМ 
є відвід тепла з зони різання. Так як теплопро-
відність ВПКМ дуже низька, то постає питання 
вибору складу покриття для різального інстру-
менту з високим коефіцієнтом теплопровід-
ності, близьким до алмазу і з високою твердістю. 
Так в табл. 1 представлені фізико-механічні 
характеристики найбільш вживаних по складу 
покриттів [13].

Аналіз покриттів (табл. 1) показує, що в най-
більшій мірі за своїми фізико-механічними влас-
тивостями до алмазного наближається покриття 
ТiCrB2+AlN.

Таблиця 1 – Фізико-механічні властивості 
матеріалів покриття

Параметр ТiCrB2+ 
AlN TiN WC С

(алмаз)
Твердість  
(по Кнупу)
Hv, ГПа

38,9 20,5 24,5 80

Точка 
плавлення, °C 3360 2950 2870 4073

Коефіцієнт 
теплового 
розширення α, 
10–6/°К

6,3 9,35 23,8 2,0

Коефіціент 
теплопро- 
відності λ Вт/мК

32,5
67,7  

(1500 К)
12,6  

(300 К)
29,4 110

Границя 
міцності на 
стиск σст, 106 Па

1380 1298 3600 1200

Модуль І роду
Е, 10–9, Па 860 256 710 1050

Архітектура покриттів дискретного типу 
глобулярної структури на робочих поверхнях 
різального інструменту була визначена за умо-
вою когезійно-адгезійної міцності покриття [14]. 
Так в табл. 2 представлені розміри дискретних 
ділянок та щільність, нанесених на них глобул 
в залежності від товщини покриття.

Таблиця 2 – Залежність величини дискретної 
ділянки та щільність глобул в залежності 

від товщини покриття
Товщина 

покриття h, мкм
Величина дискретної 

ділянки, мм
Щільність 
глобул, %

3 0,6 50–65
5 0,54 50–60
7 0,43 45–55

Для визначення величини шорсткості отри-
маної поверхні були використані поверхні заго-
товок з склопластику марки СТЕФ-У, отримані 
в результаті свердління свердлами діаметром 
8 мм зі сталі Р6М5 з нанесеним на його робочі 
поверхні дискретним покриттям глобуляр-
ного типу TiCrBr+AlN товщиною h = 3 мкм, 
h = 5 мкм, h = 7 мкм, з розмірами дискретних 
ділянок, визначеними з урахуванням умов коге-
зійно-адгезійної міцності (табл. 2). Режими 
обробки призначалися відповідно до рекоменда-
цій [6; 10] для алмазного свердла.

Вимірювання шорсткості Ra оброблю-
ваної поверхні проводилось на портатив-
ному профілометрі моделі Time Group Inc. 
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TR200 (рис. 1). Даний прилад відповідає стандарту  
ISO 4287-1997, DIN 4768-1990, JIS B0601:2001.

 

Рисунок 1 – Портативний профілометрі моделі 
Time Group Inc. TR200

Залежність шорсткості поверхні моделі від 
умов свердління наведена на рисунку 2.

Аналіз залежності показує, що від зміни 
товщини дискретного покриття глобулярної 
структури та швидкості свердління шорсткість 

обробленого отвору змінюється в межах від 
Ra = 2,8 ÷ 4 (мкм), що відповідає вимогам [10–12].

Зі збільшенням товщини глобулярного 
покриття та швидкості свердління шорсткість 
поверхні обробленого отвору збільшується.

Це збільшення пояснюється зі збільшенням 
контакту глобул в процесі різання з оброблюва-
ної поверхнею, площа якої визначається радіусом 
глобули. Збільшення шорсткості поверхні отвору 
теж залежить від кількості глобул розташованих 
вздовж різальної кромки. Зі збільшенням раді-
уса глобули, тобто товщини покриття ця кіль-
кість зменшується, що призводить до збільшення 
швидкості кожної з глобул в процесі різання, і як 
наслідок – до збільшення шорсткості.

Дані дослідження доводять доцільність вико-
ристання інструментальних швидкорізальних 
сталей для обробки різанням деталей з ВПКМ 
за рахунок використання дискретних глобуляр-
них покриттів певної архітектури та складу без 
втрати якості, що дає змогу значно зменшити 
собівартість кінцевого продукту.

 
 

а б 
 а) 1 – h = 3 мкм; 2 – h = 5 мкм; 3 – h = 7 мкм.
б) 1 – V = 0,1 м/с; 2 – V = 0,2 м/с; 3 – V = 0,3 м/с; 4 – V = 0,4 м/с; 5 – V = 0,5 м/с.

Рисунок 2 (а, б) – Залежність шорсткості поверхні обробленого отвору  
від умов свердління
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The article is devoted to improving the efficiency of the tool for processing fibrous polymeric composite materials 
based on the development of new methods and schemes for modifying the surface layer of the cutting edge. It is shown that 
progress in aircraft construction, automotive and other industries is mainly associated with the development and widespread 
use of composite materials (CM), namely fibrous polymer composite materials (FPCM), which is represented by fiberglass, 
whose properties are significantly different from the properties metallic materials and therefore their processing by cutting 
is insufficiently studied and requires further study. It is shown that diamond coatings are predominant for FPCM processing, 
but there is a problem of creating the necessary adhesion, and the high cost of the tool with this coating. A competing 
method of applying wear-resistant coatings is the method of electrospark alloying (EA), which in comparison with other 
methods has an order of magnitude lower energy consumption and several orders of magnitude lower equipment costs. 
The article examines the possibility of using a tool made of tool high-speed steels for cutting parts made of fibrous 
polymeric materials (FPCM), the influence of discrete coating thickness and processing modes on the roughness of FPCM 
products as one of the quality criteria. The results of the experiments confirm the possibility of using a tool made of high-
speed steel with a discrete coating applied to its working surfaces. It is shown that the reduction of tool cost and as 
a consequence of the cost of the final product is possible due to the use of discrete structural scheme, ie replacement 
of polycrystalline diamond tool with high-speed steel tool with discrete globular type coating without loss of machining 
productivity adhesive strength.
Key words: cutting tool, fibrous polymer composite material, ultrathin diamond coating, surface roughness, electrospark 
alloying, discrete coating of globular type, fiberglass.
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