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Об’єкт

вивчення:

Процеси
та
обладнання
обробки
матеріалів
концентрованими
потоками
енергії
(електричним
розрядом, ультразвуком, плазмовим струменем, лазерним
випромінюваннем, електронним променем, електромагіт
ним полем, електричним вибухом та ін.)

Предмет дослідження: Фізичні процеси і явища, які відбуваються в матеріалах
при дії КПЕ, їх механізми та фізико-математичні моделі, способи розрахунку та
визначення режимів обробки, технологічні характеристики процесів та
обладнання для їх реалізації.
Мета вивчення курсу:
Розуміти механізми обробки матеріалів КПЕ, володіти методами їх
математичного моделювання та визначення технологічних режимів.
Вміти оптимально застосовувати та проектувати технологічні процеси фізикотехнічної обробки матеріалів.
Вміти оцінювати показники продуктивності, якості та точності фізико-технічних
методів обробки.
Вміти розробляти проекти технологічного устаткування та оснащення.
Вміти розробляти програми керування процесами обробки на верстатах з ЧПК.
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Об’єм курсу:

6 семестр
•Лекції - 36 год,
•лабораторні заняття,
•модульний контроль,
•залік

7 семестр
•Лекції - 36 год,
•лабораторні заняття,
•модульний контроль,
•екзамен
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Предмет ЕФХМО - фізико - хімічні процеси, що протікають в матеріалах при дії концентрованих потоків
енергії, їх механізми і основні закономірності, методи математичного моделювання та розрахунку режимів
обробки, технологічні характеристики (продуктивність, точність і якість обробки), технологічні процеси
фізико-технічної обробки, проектування інструментів та обладнання.
Метою курсу є - оволодіння системою навичок і вмінь, необхідних при розробці технологічних процесів та
обладнання для обробки матеріалів концентрованими потоками енергії з метою формоутворення та зміни
їх властивостей.
Енергетичні характеристики ЕФХМО.
Всі методи обробки, пов'язані з формоутворенням або зміною властивостей поверхневих шарів матеріалів
виробів, підпорядковані певній логічному ланцюжку енергетичних перетворень:

Обробка
різанням
УЗО

Електрич Електрична - механічна - теплова - ріжучий клин
на
деформація
-”Електрична - електрична УЗЧ - механічна УЗЧ Концентратор

Лазерна

-”-

Електрична-енергія когерентного, Монохром
ного електромагнітних випромінювання
Електрична - енергія електричного розрядноіскровий, дуговий імпульсний, стаціонарний

Обробка
електророзрядо
м

-”-

Плазменна

-”-

енергія плазми

електронно
променева
Обробка
силами
електромагнітн
ого поля

-”-

Електрична - енергію електронів

Фокусуючий
елемент
(лінза, дзеркало)
Електрод
інструмент
(форма
і
розміри),
міжелектродний
зазор,
середа
Форма
катода,
спосіб
стиснення струменя
електромагнітні лінзи

Пластична
деформація,
нагрів
Крихке руйнування
Нагрівання,
плавлення,
випаровування, сублімація,
Нагрівання,
плавлення,
випаровування
Нагрівання, плавлення

Нагрівання,
плавлення,
випаровування, сублімація
Електрична - енергія електромагнітного поля- Форма і розміри, відстань Нагрівання-плавлення
механічна
між провідниками, сила
струму
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Для того щоб оцінити технологічні можливості кожного з методів доцільно скористатися
показником, що характеризує можливості кожного з них концентрувати в просторі та часі
передану оброблюваного матеріалу енергію. Таким показником є щільність потужності, що
представляє собою відносно енергії Е, сконцентрованої на одиниці площі оброблюваного
матеріалу S в одиницю часу t:
Wp =

[

E
P
= Вт 2
см
S ⋅t S

]

Вт

y

Сталь

[ ]

см

T (0, t ) =

Вважаємо, що вся енергія поглинається матеріалом, А =
100%, А – поглинаюча здатність,
А = Епогл / Епов. Залежно від рівня щільності потужність, в
матеріалі будуть протікати різні фізико-хімічні процеси:
нагрівання, плавлення, випаровування, сублімація. При
цьому температура нагріву пропорційна щільності потужності
теплового джерела, коєфіціенту температуропроводності а,
см 2 , часу впливу t, і обернено пропорційна коєфіціенту
с
теплопровідності k (Вт / см.град)

2 AW p

aτ

k

π

z = − at

Глибина z проникнення заданої ізотерми Т визначатиметься часом
впливу
енергетичного
джерела
t
і
коефіцієнтом
температуропровідності матеріалу - а.

Враховуючи те що час впливу концентрованих джерел лежить в діапазоні
до 1 сек, то глибина відчутного впливу буде становити порядку одного двох
мм.
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Якщо теплової джерело забезпечує температура
щільність потужності
нагріву

W p = 10 2 Вт

W p = 10

5− 6

W p = 10

9 −12

Вт

W p = 10 Вт
14

W p = 10

22 − 24

Тп=1000-1400С
Vo > 1000 град/с

см

Вт

W p = 107 −8 Вт

відпустку,
пластичне
деформування,
термоціклірованіе, управління напруженим станом
- ребра жорсткості, формоутворення (гнуття),
маркування.

Тп=600-700 С

см 2

W p = 10 3− 4 Вт

технологічні процеси

2

∂T
∂T
→
∂z
∂t

зміцнення
з
рідкої
фази,
аморфізація,
микролегирование,
наплавлення,
паяння,
зварювання, вирощування тривимірних об'єктів
(Rapid Prototayping),
прошивка отворів, пазів, різання плавленням,
маркування.

Tпл<T<Tисп

см 2

см

Т>Тисп

свердління отворів, виготовлення порожнин,
різання випаровуванням, маркування
термодеформаційних зміцнення (наклеп), зниження
шорсткості поверхні, управління хімічним складом
поверхні

2

см 2

відпал, загартування, термоціклірованіе,
кероване деформування листових матеріалів,
хіміко-термічна обробка.

Т>>Тисп
Р>300 кБар
ядерний вибух

см 2

Вт

см 2

Термоядерна
(енергія,
речовин)

реакція
синтез
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Максимальні значення концентрації енергії при використанні
різних джерел

механічна обробка
термічна обробка
ультразвук
плазма
електричний розряд
Електронний промінь
лазерний промінь

W p = 10 2 Вт

см 2

W p = 10 3 Вт

см 2

W p = 103− 4 Вт
W p = 105−6 Вт
W p = 107 −8 Вт

см 2

см 2

см 2

W p = 1016 Вт
W p = 1018 Вт

см 2

см 2
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Класифікація ЕФХМО
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електророзрядні методи
Електророзрядні методи базуються на використанні енергії електричного розряду,
що збуджується між електродом-інструментом і електродом-деталлю при їх
підключенні до джерела імпульсного або постійного електричного струму.
Залежно від параметрів електричного струму розрізняють: електро-іскрова короткі і потужні імпульси електричного струму з тривалістю.
τ = 10 −3 − 10 −7 c і електроімпульсну - імпульси електричного струму τ = 10 −2...10 −3 с.

Керуючи параметрами електричних імпульсів можна реалізувати ці два основних
види електроерозійної обробки. Енергія розряду сконцентрована на площі
обмеженою формою електрода інструменту, тому в деталі буде формуватися його
дзеркальне відображення (копіювання)
Електро-механічна обробка відрізняється видом і параметрами електричного
9
розряду.

Розмірна обробка стаціонарної
електричною дугою.

Без діелектричної середовища ця схема
аналогічна звичайній зварці. Якщо подати в
міжелектродний зазор під тиском (~ 10 атм)
діелектричну середу, наприклад масло, то в
міжелектродному зазорі при порушенні
електричної дуги (киснем) виникає точковий
електричний розряд, який безперервно, при
наявності рухомої рідини, переміщується по
поверхні деталі, виникаючи незалежно в тих
місцях, де max напруженість електричного
поля (min зазор).

Без діелектричної середовища ця схема аналогічна звичайній зварці. Якщо подати в
міжелектродний зазор під тиском (~ 10 атм) діелектричну середу, наприклад масло, то в
міжелектродному зазорі при порушенні електричної дуги (киснем) виникає точковий
електричний розряд, який безперервно, при наявності рухомої рідини, переміщується по
поверхні деталі, виникаючи незалежно в тих місцях, де max напруженість електричного
поля (min зазор).
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Електрохімічна обробка матеріалів
Електрохімічна обробка базується на
використанні явища анодного розчинення
матеріалів при розміщенні електродів в
середу електроліту і пропущенні між ними
постійного електричного струму. При цьому
на аноді протікає процес окислення, в
результаті чого поверхневий шар матеріалу
на площі, обмеженої формою катода,
розчиняється, а розчинений матеріал
видаляється
струменем
проточного
електроліту або механічно - нейтральними
зернами абразивного круга, забезпечуючи
безперервність
процесу
анодного
розчинення.
Переміщаючи інструмент можна сформувати в деталі поглиблення різної форми і
розмірів. Залежно від способу видалення розчиненого матеріалу розрізняють:
електрохімікогідравлічна обробка - розчинений матеріал видаляється струменем
проточного електроліту під тиском, і електрохімікомеханічна - розчинений
матеріал видаляється механічно зернами абразиву.
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Ультразвукова обробка
Метод базується на використанні енергії
механічних коливань ультразвукової частоти (1860кГц), які повідомляються інструменту, діючому
на абразивні частинки і таким чином на
опрацьований матеріал. Інструмент впроваджує
абразивні частинку в матеріал, створюючи
контактні тиску значно перевищують межа його
міцності. В результаті цього відбувається
сколювання
оброблюваного
матеріалу
і
формування поглиблення, форма і розміри якого
визначаються
формою
інструменту.
Для
створення потужних імпульсних механічних тисків
використовується система, що складається з
генератора
електричних
імпульсів
УЗЧ,
перетворювача електричних коливань в механічні
УЗЧ (магнітострикційного або п'езокерамічного
типу), підсилювача амплітуди коливань (конічного,
експоненціального або ступеневої циліндричного
металевого
стержня
строго
визначеною
(резонансної) довжини. Обробляються: скло,
кварц, вибілені чавуни, тверді сплави і т.д.
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При механічних коливаннях інструмент свою кінетичну енергію передає абразивним
частинкам, які впроваджуються в оброблюваний матеріал. В результаті цього відбувається
руйнування матеріалу і утворення магістральних і радіальних тріщини. При високих
швидкостях переміщення інструмента спостерігається розрив суцільності рідини, і в ній
виникають зони зниженого тиску, так звані кавітаційні бульбашки. У наступний цикл коливань
кавітаційні бульбашки схлопиваются і в рідині виникає імпульс тиску (кавітаційний ефект). Під
дією механічного та гідро ударів рідини відбувається сколювання частинок матеріалу та їх
видалення із зони обробки.
При цьому, якщо вважати, що на 1 см2 поверхні
поміщається 100000 частинок, які впливають на матеріал
при заданій частоті 20000 раз / с, то продуктивність
складе 2.109 удар / с на 1см2.
Збільшуючи площу оброблюваної поверхні і площа
інструменту
можна
здійснювати
іншу
операцію
ультразвукової обробки - ультразвукову очистку.
При очищенні використовується ПАР (поверхнево активні речовини) і дрібні абразивні
порашкі. Процес здійснюється в ультразвукових ваннах, дозволяє знімати сліди корозії,
різні технічні забруднення, деякі оксиди. Ультразвукове зварювання застосовується для
зварювання полімерних матеріалів, і металів. Наприклад при виготовленні термопар. Одне
з технологічних способів використання ультразвуку - накладення УЗК на різні ріжучі
інструменти з метою здійснення процесу різання (шевенгованія), з метою поліпшення
стружкообразования та відведення стружки (свердління отворів і нарізування різьблення в
супер м'яких матеріалах: мідь, свинець, олово).
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Плазменна обробка
Плазмова обробка базується на використанні енергії плазмового струменя, яка утворюється при
пропущенні спеціальних плазмообразующих газів через дугового електричний розряд і яка потім
стискається за допомогою завіхряется повітряного струменя або термодинамічної ефекту. Основним
елементом обладнання для плазмової обробки є плазмотрон.
Розрізняють плазмотрон прямої дії (електричний дуговий розряд запалюється між електродом
плазмотрона і оброблюваної деталлю), і плазмотрон непрямої дії (електричний розряд запалюється між
корпусом і сердечником анода).

Плазмотрони прямої дії. Мають просту конструкцію,
широко застосовуються для обробки металевих
матеріалів. Плазмотрони побічної дії. Можуть
застосуються для обробки як струмопровідних, так і
струмонепровідних
матеріалів.
Фокусування
плазмового струменя забезпечує щільність потужності
10 6-7, при цьому енергія і температура плазми
визначається видом плазмообразующего газу. Для
іонізації аргону, азоту потрібна напруга близько 80-100
В, для повітря - 300 В і більше.
Тому аргонове плазма використовується, як правило
для нагріву матеріалу (термообробка), плавлення
матеріалів (плазмового зварювання), наплавлення,
плазмової металургії, плазмового нанесення покриттів.
Повітряна плазма є більш енергетично насиченою і
застосовується для плазмового різання матеріалів.

Електронно-променева обробка.
Електронно-променева обробка. Базується на використанні енергії сфокусованого потоку електронів, що
генерується електронною гарматою.
До недавнього часу електронний промінь був єдиним
джерелом енергії забезпечує її максимальну
концентрацію.
Особливістю електронно-променевої обробки полягає
в наступному:
а) обробку деталей необхідно проводити у вакуумі;
б) при дії електронної пучки має місце рентгенівське
випромінювання, що вимагає спеціальних заходів
безпеки для обслуговуючого персоналу;
в) необхідність обробки у вакуумі ускладнює процеси
завантаження, вивантаження деталі, обмежує розміри
обробки оброблюваних деталей,
спеціальні засоби спостереження за процесом
обробки;
г) оскільки електричний промінь легко откланяется
електричним полем то його легко сфокусувати за допомогою електромагнітного поля в розмір до 1 мкм,
легко відхиляти забезпечуючи процес двокоординатного позиціонування і швидкісного сканування;
д) оскільки електричний промінь дозволяє реалізувати будь-який фізичний процес (нагрівання, плавлення,
випаровування) то його застосування дуже різноманітно.
е) електронно-променева установка (гармата) досить компактна при високих потужностях і високому ККД
(близько 70%).
Прошивка отворів в тому числі і з похилою віссю використовується при виготовленні сит, фільтрів, соплових
отворів в нержавіючих жароміцних сталях і сплавах до 10 мм. Електроннопроменева зварювання
здійснюється з високою точністю і продуктивністю. При потужності порядку 100 КВт можна зварити сталі
товщиною до 100 мм. Недолік: потрібна висока точність підгонки деталей, що зварюються, необхідність
вакууму, захисту.
Електронний промінь також використовується для напилення покриттів, у тому числі на різні діелектричні
15
матеріали.

Магнітно-імпульсна обробка
Застосовується для формоутворення методом пластичного деформування матеріалів. Базується на
використанні електромеханічних сил, які виникають між двома провідниками при пропущенні електричного
струму однакового або різного спрямування.
Залежно від того чи включена заготівля в
електричний
ланцюг
чи
ні,
розрізняють:
електродинамічний спосіб і індукційний.
Магнітно-імпульсна обробка застосовується для
отримання
нероз'ємних
з'єднань
(труби
теплообмінників,
з'єднання
пневмо-гідро
арматури). Для отримання біметалевих труб
виготовлення деталей шляхом опресовки в
матрицях.

Електро-вибухові способи обробки
Базується на використанні енергії електричного розряду, що виникає у вакуумі або рідкому середовищі при
пропущенні по провідникам імпульсного високочастотного струму.
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Електро-гідравлічна обробка
Є простим високопродуктивним процесом який застосовується для створення нероз'ємних з'єднань
для штампування, пресування заготовок для механічного перемішування розплавленого металу в
металургії.
При розряді в вакуумі або в вибуху поверхневого шару провідника у вакуумі можна наносити різні
функціональні покриття. До цієї групи методів можна віднести і светогідравліческую обробку, коли потужний
потік світлової енергії (сонячна енергія, дугові лампи) або лазерного випромінювання фокусується в
замкнутому об'ємі рідкого середовища - в цьому випадку в точці фокусування відбувається вибухово
випаровування рідкого середовища і виникнення гідроудару.

Світлогідравляна обробка з використанням лазерного
випромінювання

Застосовується для поверхневого зміцнення матеріалів. При цій схемі обробки основний
лазерний пучок нагріває поверхневий шар сталевої деталі,
що переміщається в герметичній камері з рідким
середовищем, до температури 0.5-0.8 температури
плавлення на глибину до 1 мм. В результаті цього він стає
пластичним. Одночасно за допомогою допоміжного
лазера, що працює в імпульсному режимі створюється в
рідині імпульсний оптичний розряд, в результаті якого в ній
виникають імпульси тиску здійснюють наклеп (зміцнення)
пластичної поверхні деталі. Таким чином можна
здійснювати одночасно процес гарту з одночасним
пластичним деформуванням яке сприяє формуванню
гарантованих стискають залишкових напружень.
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Обробка матеріалів високоенергетичними потоками
матеріальних частинок
До цієї групи методів можна віднести:
а) обробка матеріалів дробом
Застосовується в авіації для поверхневого зміцнення алюмінієвих і титанових листових конструкцій.
б) піскоструминна обробка.
Очищення деталі від окислення забруднень в якості підготовки операцій перед різними видами
нанесень покриттів.
в) гідрорезка матеріалів.
Цей вид обробки набув поширення останнім часом. Струмінь води з тиском від 1 до 5000 атмосфер за
допомогою спеціального сопла стискається до розміру діаметром 0.2 мм.
При цьому енергії струменя достатньо для розділення таких матеріалів як: папір, різні пластики,
шкіра, тканини,
алюмінієві сплави (товщиною до 100 мм) при цьому швидкість різання 0.1 ... 0.5 м / хв. Тиск
отримують за допомогою спеціальних пристроїв мультиплікаторів.
На першому етапі тиск масла в мультипликаторе створюється насосом до 200 атмосфер, а за тим
посилюється за допомогою спеціального циліндра, поршень якого має різні поперечні перерізи. Якщо
додати в струмінь абразивний матеріал, то останній покриває її, надає струмені властивість абразивної
струменя діаметром 0.8 мм. Головна особливість гідроабразивного обробки відсутність нагріву
оброблюваних деталей, що дозволяє вести якісну обробки скла, граніту, стали.
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Комбіновані методи обробки.
Методи базуються на використанні енергії двох і більше енергетичних джерел, паралельно
або послідовно функціонуючих в часі і просторі.
Комбінація декількох джерел дозволяє розширити технічні можливості кожного з джерел
підвищити продуктивність і якість обробки.
Сутність процесу полягає в наступному: в
а) електролазерная обробка.
матеріал заготовки, що лежить на металевій
підставці, формується при дії лазерного
випромінювання чорнове отвір. Заготівля і
підставка
включені
в
розрядну
ланцюг
накопичувача енергії (батарея конденсаторів).
Між заготівлею і підставкою знаходиться
діелектрик. Від джерела струму С = 100-500 мкФ
при напрузі U = 500-1000 В заряджається
батарея. У момент, коли лазерне випромінювання
прошиває діелектрик в результаті випаровування
підставки утворюється струмопровідна плазма,
через яку розряджається накопичувач енергії.
Утворений електричний розряд призводить до випаровування і часткового плавлення стінок
чорнового отвори. Утвориться газовий струмінь, спрямована вгору, вимиває розплавлений
метал і таким чином формує новий отвір значно більшого діаметра.
При цьому керуючи параметрами розряду можна сформувати зворотний конус, а в
результаті, отримати циліндричний отвір.
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б) електролазерне зварювання
Застосування лазерного випромінювання при дугового зварювання дозволяє:
значно, на порядок, збільшити швидкість дугового зварювання забезпечуючи
стабільність горіння електричної дуги;
При дугового зварювання металу в різними магнітними властивостями за
допомогою лазерного променя забезпечується прив'язка електричної дуги до
траєкторії його переміщення;
забезпечується збільшення глибини зварювання за рахунок інтенсифікації
перемішування металів в зварювальній ванні шляхом створення градієнта
температур.
У багатьох процесах частина лазерної енергії, яка є дорогою витрачається не
ефективно. Тому в цих процесах доцільно для
таких додаткових операції застосовувати більш дешеві джерела енергії (плазма,
електрична дуга та ін.), наприклад при лазерно-дугового, лазерно-плазмовому
зварюванні або наплавленні.
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Електро - розрядна обробка матеріалів
Методи обробки, базуються на використанні енергії електричного розряду з метою
формоутворення або зміни властивостей поверхневого шару матеріалів, розроблені Б.Р. і Н.І.
Лазаренко в 1943 році. Пріоритет належить вченим країн колишнього Радянського Союзу.
Електро - розрядні методи застосовуються для обробки будь-яких струмопровідних
матеріалів незалежно від їх фізико-механічних властивостей (твердості, міцності, жорсткості,
температури плавлення) і форми.
Процес реалізується безконтактна. При електророзрядної обробці використовується
електрод-інструмент - виріб з металу, графіту та інших матеріалів, форма якого з певною
корекцією на величину міжелектродного зазору є еквідістантной до профілю оброблюваної
деталі. Електрод-заготовка - оброблювана деталь. Міжелектродний зазор - відстань між
електродом та інструментом і електродом заготовкою величиною 0,05 ... 1 мм, що утворюють
зазор, через який прокачується діелектрична рідина і в якому збуджується електричний
розряд. Робоча рідина - середовище має різне електричне опір змінює умови збудження
електричного розряду і видаляє продукти ерозії з міжелектродного зазору. Розрізняють три
основних види Електричного розряду:
•Іскровий розряд - характеризується малою тривалістю імпульсу t = 10-5 - 10-9c і великою
амплітудою струму до 10000А. При цьому розряді забезпечується щільність, потужності до
108 Вт / см2, при якій матеріал видаляється в процесі сублімації (випаровування минаючи
рідку фазу).
•Дугового розряд - може бути імпульсним при длительностях імпульсу t = 10-3 - 10-4 c і
великих амплітудах струму до 10000 А.
•Стаціонарний електричний розряд в потоці переміщається рідини при надмірному тиску
більше 10 атм.
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Останній вид розряду для розмірної обробки почав застосовуватися порівняно недавно.
Розробник способу - проф. Носуленко В.І. (м.Кіровоград). Розробка запатентована в США,
Німеччині, Англії, Франції та Швейцарії.
Дугового електричний розряд, який виникає між електродами при пропусками постійного
електричного струму, являє собою сукупність імпульсних електричних розрядів, виникнення
яких обумовлено рухом через міжелектродний зазор під тиском> 10 атм діелектричної рідини.
Механізм руйнування матеріалу при імпульсно дуговом - крапельно-рідкий (парова + рідка
фаза).

Механізм електро-розрядної обробки.

ЭИ
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Основним елементом пристроїв для електророзрядної обробки є генератор імпульсів
електричного струму. Найбільш простим генератором є генератор типу RC, що включає
джерело постійного струму, що складається з понижувального трансформатора і випрямляча
напруги (1-110 V). Напруга від випрямляча через струмообмежуючі опір R (опір R оберігає
джерело струму від розряду ємнісного накопичувача) подається на накопичувач енергії типу
LC. Індуктивно-ємнісний накопичувач дозволяє змінювати енергію і тривалість електричного
розряду
CU 2
Ep =

2

;τ = LC

Наявність індуктивного опору в ланцюзі заряду обумовлює збільшення t заряду, збільшення
накопиченої енергії. Сумарна ємність накопичувача становить від 100 до 1000 мкФ. Між
електродом інструментом і електродомт заготівлею розташовується робоча рідина. При
подачі напруги на накопичувач енергії в міжелектродному зазорі створюється електричне
поле, напруженість якого якого тим більше, чим вище напруга на накопичувачі. При певній
відстані між електродами і конкретних значеннях опору діелектричної рідини між найбільш
виступаючими ділянками електродів напруженість поля перевищує критичне значення. Іони,
невелика кількість яких, завжди присутній в діелектрику, переміщаються між найбільш
виступаючими ділянками електродів, стикаються з атомами діелектричної середовища.
Відбувається їх іонізація - з'являються вільні електрони провідності. Ці електрони,
розташовуючись між виступами на цій ділянці, утворюють канал провідності. Вільні електрони
електрода-інструменту, що знаходяться в скін-шарі лавиноподібно спрямовуються по цьому
каналу, переносячи велика кількість енергії. При зіткненні з іонами решітки заготовки вони
передають їм свою енергію, T oC матеріалу підвищується до Тпл або Т ісп. В результаті
випаровування утворюється елементарна ерозійна лунка. За принципом Штейнбека
електричний розряд миттєво утворюється в тому місці, де напруженість електричного поля
буде max. Електричний розряд безперервно переміщується по оброблюваної поверхні,
формуючи профіль, відповідний профілем електрода-інструменту.
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При розряді в рідині утворюються кавітаційні бульбашки, при схлопуванні яких виникає
імпульс тиску, утворюється гідродинамічний течія, рідина забирає продукти ерозії з
міжелектродного зазору, підтримуючи стабільними його електричні властивості.
Механізм руйнування матеріалів при обробці стаціонарним
електричним розрядом в потоці переміщається рідини
При використанні безперервного дугового електричного розряду механізм руйнування
оброблюваного матеріалу полягає в наступному:
РОД

эл-инструмент

машинное
масло

эл-заготовка

гидростанция

У початковому стані через міжелектродний зазор (0,1 - 1 мм) під тиском P = 10 атм подається діелектрична
середу, напрямок потоку рідини може бути від центру до периферії інструменту, від периферії до центру
або від одного краю інструменту до іншого.

За допомогою приладів управління гідростанцією (клапан, дроселі ...) автоматики
підтримується постійним тиску в міжелектродному зазорі. Електрод інструмент і електрод
заготівля підключається до джерела струму. Методом торкання електродів збуджується
дугового електричний розряд (як при зварюванні). Підтримуючи постійним струм дуги (100 1000 А) електрод - інструмент переміщається в напрямку обробки зі швидкістю, при якій
струм дуги матиме постійне значення. За рахунок руху рідини дугового розряд може
дробиться на серію іскрових розрядів. з великою амплітудою,
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переміщаються по поверхні, обмеженої формою електрода - інструменту. Під дією
елементарних іскрових розрядів матеріал випаровується і несеться рідиною із зони обробки.
Відмінною особливістю процесу є - мінімальний розмір зони термічного впливу (<50мкм).
Процес характеризується надзвичайно високою продуктивністю до 30000 мм3 / хв.

Параметри електричних імпульсів
- Основними параметрами імпульсів електричного струму є:
Тривалість імпульсу:
−7
−1

τ = (10 − 10 c)

Т
7

τ < 10 −4 c
τ ≥ 10 −4 c

застосовуються для іскрового розряду;
- застосовуються
розряду;

для

дугового

•Шпаруватості імпульсів являє собою відношення періоду слідування імпульсів до їх
тривалості q = T / t і визначає можливість концентрації в часі енергії та потужності в зоні
обробки.
•Шпаруватість змінюється в межах q = 1 ... 30.
•При q = 1 - квазінеперервний процес, дугового розряд.
•При q = 30 - на матеріал діють незв'язані теплової історією окремі електричні імпульси.
•При q = 1 ... 5 - використовується дугового розряд (електроімпульсна обробка).
•При q = 5 ... 10 - використовується іскровий розряд.
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f

•Частота імпульсів визначається заданою глубиною і тривалістю імпульсів.
f =

1
1
=
;
T q ⋅τ

При електророзрядної обробці застосовуються частоти в діапазоні від 1000 Гц до 10000 кГц.
Імпульси з частотою до 2 кГц застосовують при електроімпульсної обробці з дуговим
розрядом.
•Амплітуда імпульсів струму, амплітуда імпульсів напруг
• змінюється від десятків Ампер до 10 тисяч Ампер. Амплітуда напруги - від 1 В до 150 В.

•Форма електричних імпульсів
в-симетричні знакозмінні.

а-уніполярні.,
г-несиметричні
знакозмінні.

б - уніполярні з постійною
складовою,

Імпульси 1 і 2 застосовуються при електроімпульсної обробкою (дугового
розряд).
Імпульси 3 застосовуються при електроіскровий обробці.
Імпульси 4 застосовуються при електроконтактной обробці (дугового
розряд)
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Оброблюваність матеріалів при електророзрядної обробці
Основною характеристикою, яка більш менш адекватно пов'язує кількість зруйнованого
матеріалу з його властивостями є критерій Палатника

П = cρ ⋅ λTпл2 .
с - теплоємність ρ

щільність

λ - Коефіцієнт теплопровідності

Tпл − t  плавления

Чим більше П, тим вище ерозійна стійкість матеріалу.
W (вольфрам) = 23 ⋅ 1011

C n = 12 ⋅ 1010
C r = 32 ⋅ 10 9
Fe = 26 ⋅ 10 8
З метою зниження зносу інструменту необхідно:
1. Правильно вибрати його матеріал
2. Правильно забезпечити полярність включення електродів. Встановлено, що при іскровому
розряді більше ерозії піддається анод, тому рекомендується: заготівля - анод, інструмент катод. При дуговому розряді - зворотна закономірність, тому заготівля - катод, інструмент анод.
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Методи отримання електричних імпульсів
Розроблено 3 основних способи:
електричний
механічний
електромеханічний
Електричний метод лежить в основі побудови генераторів електричних імпульсів, які
розрізняють, як:
а) залежні - генератори, вихідні характеристики яких залежать від опору міжелектродного
проміжку (геометричної величини зазору, електричних властивості середовища).
б) Незалежні - генератори у яких параметри електричних імпульсів не залежить від
величини або властивостей міжелектродного проміжку.
Зовсім.
Типовими представниками генераторів цієї групи є релаксаційні, конденсаторного типу
RCR, RC, RLC, CC.

ЧТ

ИТ
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Генератор типу RC застосовуються для отримання уніполярних імпульсів різної
амплітуди і тривалості. Генератори RC характеризуються низьким ККД, виробляють
несиметричні імпульси. Основний недолік - низька стійкість процесу, збільшений знос ел.
інструменту.
У генераторі RLC в ланцюг заряду включено індуктивний опір L, яке дозволяє збільшити
час заряду і забезпечити накопичення енергії при напруга = напругою джерела струму,
імпульси збільшеною тривалістю. ККД на 20 вище RC генераторів. Генератор RCL містить
індуктивний опір в ланцюзі розряду, тим самим забезпечує можливість управління тривалістю
імпульсу.
Генератори типу RCR в ланцюзі розряду включається активне опір, який забезпечує
періодичність імпульсів. У таких генераторах збільшена ємність накопичувача, імпульси
уніполярні, використовується для обробки з дуговим розрядом зворотної полярності, тобто
заготовка - катод.
Генератори типу CC виробляють асиметричні, знакозмінні імпульси підвищеного ККД, у
порівнянні з RC в 2 рази, за рахунок відсутності втрат на струмообмежуваних опорах.

Незалежні генератори імпульсів.
Відмінною особливістю незалежних генераторів є наявність у ланцюзі розряду
спеціального комутуючого пристрою; сітка тиратрона, тиристор,
напівпровідниковий вентиль. Такі генератори виробляють знакозмінні імпульси
малої тривалості з середньою і великою шпаруватістю.
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Тиратронні генератори імпульсів

Від джерела струму через опір R заряджається ємнісний накопичувач. У ланцюзі розряду
включається тиратрон, роботою якого управляє задає генератор. При включенні блоку
підпалу за допомогою серії коротких і потужних імпульсів іонізується міжелектродний
проміжок тривалістю = 1 мкс; Амплітуда напр. = 15 кВ. Після підготовки проміжку з блоку
підпалу йде керуючий сигнал на задає генератор який відкриває тиратрон і ємнісний
накопичувач розряджається на первинну обмотку імпульсного трансформатора, з вторинної
обмотки знімається імпульсну робочу напругу. Застосування пов'язано з тим що
електровакуумні прилади працюють при великих напругах і малих токах, а процес
електричної ерозії здійснюється при великих токах і порівняно малих напругах. Тиратронні
генератори широко застосовується в електроерозійних верстатах для обробки дротяними
електродами при порівняно великої потужності. Останнім часом розповсюджені транзисторні
широкодіапазонні генератори типу ШГІ. Ці генератори містять силовий блок і блок паралельно
включених транзисторів.
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транзисторні генератори

Бази транзисторів підключаються до генератора, що задає, який від блоку підпал
переводить їх з режиму відсічення в режим насичення і навпаки, пропускаючи від силовог
блоку потужні імпульси електричного струму.

Т1

Блок підпалу призначений для підготовки
міжелектродного зазору. Такі генератори
дозволяють змінювати частоту імпульсів
струму порівняно невеликих по амплітуді.
Позначаються ШГІ - 125,
ШГІ - 16 і т. Д.
ШГІ 125; частота = 0,4 ... 80 кГц, ток = 125
А, потужність до 16 кВт. Основний недолік
- обмеження по потужності. Для обробки
іскровим розрядом цих потужностей
достатньо.

ЗГ

б

Т2
б

Д

ЭИ

Т3

б

ЭЗ
подж

блока
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Електромашинні генератори електричних імпульсів
Комутаторні уніполярних імпульсів.
Індукторні високочастотні.
Комутаторні
генератор

уніполярних
імпульсів являє собою електричну машину,
відбулась з асинхронного генератора і
комутатора механічного типу.
Генератор складається із статора і
ротора. На статорі розміщена зміннополюсна
магнітна система, в пазах якої покладена
обмотка збудження. На роторі розміщена
фазна обмотка, кінці якої підключені до
комутатора механічного типу, що представляє
собою дві системи ізольованих один від
одного сегментів колектора, змонтованих на
валу ротора.

При подачі на обмотку збудження напруги створюється магнітне поле. При обертанні фазної
обмотки в магнітному полі в ній індуктується змінне імпульсна напруга, яке потім за
допомогою комутатора механічного типу випрямляється. Імпульсна уніполярного напруга
знімається з колектора за допомогою спеціальних щіток.
При цьому частота імпульсів визначається числом пар полюсів магнітної системи, схемою
випрямлення і частотою обертання ротора. Для однополуперіодної і двохполуперіодній схем
випрямлення:
Такі генератори дозволяють одержувати частоту імпульсів до 400Гц,

f =

Pn
Pn
,f =
30
60

при потужності до 50кВт. Недолік - низька частота імпульсів.
Зі збільшенням частоти різко зростають габаритні розміри генератора.
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Індукторні високочастотні.
З метою підвищення частоти імпульсів при збереженні великої потужності розроблені
індукторні високочастотні генератори.
У
. індукторних генераторах змінно-смуговий магнітна система замінена на зубчастий індуктор.
Обмотка збудження і обмотка, в якій індуктується імпульсна напруга, розміщені в спеціальних
пазах на статорі. Індуктор являє собою - зубчастий вал. При обертанні ротора, в один з
моментів виступи (зубці) ротора встановлюються прошив виступів статора. У цей момент
магнітний потік створюваний обмоткою статора замикається, перетинає іншу обмотки
статора, в результаті чого в останній індуктується імпульсна напруга.

f имп =

z⋅n
z⋅n
; f имп =
;
30
60

При цьому частота імпульсів f
визначається числом зубців z на
роторі,
частотою
n
його
обертання
і
схемою
випрямлення:

Оскільки зубчастий індуктор виготовити простіше зі збільшеним числом z, то частоту
імпульсів при потужності 40-60 кВт можна отримати f = 1000...1500 Гц
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Механічний метод отримання електричних імпульсів.
Певний інтерес представляє механічний спосіб отримання електричних імпульсів. На
малюнку наведена схема такого генератора.
Імпульси струму формуються в результаті
механічного переривання електричного
ланцюга при відносному русі дискового
електрода інструменту і заготовки. Такі
генератори застосовуються для обробки
дуговим розрядом при малих напругах 0,5
- 30 В і великих токах.
Під дією потужних імпульсів електричного струму опрацьований матеріал в зоні контакту
переважно плавиться, частково випаровується і інтенсивно видаляється із зони контакту
формуючи рез. Такий режим використовується у верстатах для розрізання прокату,
великогабаритних виливків. Продуктивність методу надзвичайно велика до 400 кг на годину
віддаленого матеріалу.
При малих напругах 0,5-1 В у зоні контакту електрода інструменту і електрода заготовки
виділяється Джоулеве тепло, яке призводить до розігріву поверхневого шару, а механічне
зусилля від подачі обертового диска деформує розігрітий матеріал, забезпечуючи зниження
шорсткості поверхні, зміцнення (наклеп) поверхневого шару , формування стискають
залишкових напружень. Все це в сукупності сприяє підвищенню зносостійкості деталей при
одночасному збільшенні втомної міцності. Останні використовуються для підвищення втомної
міцності деталей, що працюють при циклічних знакозмінних навантаженнях.
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Інструменти, що застосовуються при електророзрядній обробці
В якості інструментів при електророзрядній обробці застосовують:
непрофільовані електроди інструменти: дріт або металева стрічка різної товщини,
металеві стрижні різних розмірів і перерізу, металеві диски з різним профілем поперечного
мічення.
- Профільовані електроди інструменти - форма і розміри яких визначаються формою і
розмірами оброблюваних порожнин, валів з деякою корекцією на величину МЕП. Вибір
матеріалу електрода-інструменту. Визначається: видом електричного розряду, розмірами
оброблюваної деталі.
При електроімпульсній обробці розмірної обробки стаціонарної дугою застосовують
переважно графіт, оскільки він має max ерозійну стійкість в умовах дугового розряду. Зі
зменшенням розмірів інструментів, підвищуються вимога до його міцності, тому в графіт
додають металеві порошки та спікається матеріал типу ЕЕГ, який має більшу міцність, ніж
графіт.
Принципово інструменти можна виготовляти з металевих матеріалів: міді, латуні,
чавуну, але вони будуть мати великий знос до 300-400%. При електроіскровий обробці
переважно використовується мідь і латунь. При електророзрядннному шліфуванні - дискові
електроди-інструменти з сірого чавуну.
З метою зменшення зносу інструментів слід: правильно вибирати їх матеріал
(критерій Палатника); правильно застосовувати схему включення (полярність); застосовувати
транзисторні генератори типу ШГІ, що дозволяють істотно (в 1.5-2 рази в порівнянні з
генераторами типу RC) знизити знос електродів інструментів.
Електроди-інструменти виготовляють механічною обробкою, штампуванням, литтям,
пресуванням в матрицях, гарячим пресуванням порошків, методами гальванопластики,
лазерним протатипуванням.
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Робочі рідини застосовуються при електророзрядній обробці
При електророзрядній обробці робоча рідина виконує функції:
Робоча рідина регулює електричну міцність міжелектродного проміжку.
Конденсує продукти руйнування і видаляє їх з міжелектродного проміжку,
сприяючи стабілізації процесу.
Потрібнює і гранулює продукти руйнування, перешкоджає їх осадженню на робочі
поверхні інструменту і деталі.
Робоча рідина охолоджує електроди і деталі обладнання.
Відповідно до цього до робочої рідини пред'являються вимоги:
Робоча рідина повинна мати оптимальну в'язкість, добре змочувати поверхні
електродів. t  = 20...40  C.
Повинна бути стабільною з погляду зміни опору при нагріванні в діапазоні
Повинна бути термостійкої, не розкладатися процесі роботи на вибухонебезпечні
та токсичні складові.
Найбільшого поширення набули робочі рідини:
Дистильована вода.
Гас.
Машинні масла - індустріальне, трансформаторне.
При використанні незалежних генераторів імпульсів застосовується водопровідна
вода.
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Режими електророзрядної обробки
Спроби встановити зв'язок електричної ерозії матеріалів з якими або
властивостями не дали позитивного результату. Тому режими обробки поки
призначаються на базі даних отриманих емпіричним шляхом.

τ , мкс

№ группы

Материал

I

Стали и сплавы на основе Fe

0,01 - 100

10…10000

II

Сплавы на основе Ni и Ti

<3…4

<100…200

III

Цветные сплавы на основе Cu

IV

Метало - керамические сплавы

V

Монокристаллические материалы

E min , Дж

10 −4...3
≤ 0,5

1…100

≤ 10

10 −3...10 −1 2…3

Для 4 і 5 групи чорнову обробка та напівчистову не застосовують під виглядом великих
залишкових напружень, присутніх в матеріалі. Збільшення режиму може призводити до
інтенсивного шлюбу. Для першої групи, якщо потрібна висока продуктивність, а якість
поверхні не лімітує (подальша механічна обробка), то допускається збільшення верхніх
значень режимів на 25-30%.
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Технологічні характеристики електророзрядної обробки

.

Основними технологічними характеристиками будь-якого виду обробки
є:
продуктивність
Якість обробленої поверхні
точність
Продуктивність обробки оцінюється кількістю зруйнованого матеріалу в об'ємних одиницях в одиницю часу.
При електророзрядній обробці непрофілірованим електродом, продуктивність визначається енергією в
імпульсі
Q = K ⋅3 E
имп

.До - Коефіцієнт визначає вплив на ерозійний процес тривалості імпульсу.
Максимально досяжна продуктивність обробки профільованим електродом:
сталь
мм
Qпроф
. эл = 500

3

тв .сплав
мм
Qпроф
. эл = 100

мин

При обробці непрофільним електродом (дротом):

сталь
мм
Qпроф
. эл = 400

3

мин
3
= 150 − 200 мм

3

тв .сплав
Qпроф
. эл
мин
мин
Якість обробленої поверхні
Під якістю поверхні після електророзрядної обробки увазі шорсткість поверхні, величину зони термічно
впливу і товщину дефектного шару. Оброблена поверхня являє собою сукупність елементарних лунок, що
виникають у міру переміщення електричного розряду по поверхні і розташованих в кінцевому підсумку
відносно один одного в певному порядку. Висота мікронерівностей надається радіусом лунки і кроком їх
розташування, що враховується коефіцієнтом перекриття

Rz =
hЗТВ

β

β=
2

k1 3 Eимп ;

2
= 2 aτ u − R z

hς = 4 aτ u − R z

S
rлунки

K 1 -Коефіцієнт визначається

експериментально, встановлює
вплив властивостей
- оброблюваного матеріалу.

K 1 ⋅ 10 3 см
Al
Cu
Fe
Ni
Bk6
W

Висота
мікронерівностей
обробці короткими
імпульсами

Дж 1 3 при

10-15
6-8
5
6-7
1,5-2
7-8

R z = 0,05 − 0,08 мкм.
R zдуг. разр = 1...10 мкм
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Глибина зони термічного впливу визначається тривалістю імпульсу і коефіцієнтом
теплопровідності. Реально спостережувана глибина шару зі зміненою структурою
в мартенситних сталях hзтв <50 мкм, при іскровому розряді і 250 ... 500 мкм при
дуговому. Глибина дефектного шару характерна тільки для твердих сплавів і
складає близько 100 мкм.
Типові операції електро розрядної обробки
Основними операціями ЕРО є:
Копіювально - прошивальні операції
Розрізні - вирізні операції
Електро разрядне шліфування
Електро розрядне маркування та інші операції
Копіювально - прошивальні операції застосовуються для виготовлення порожнин,
отворів, як глухих так і наскрізних в різних надтвердих і міцних матеріалах.
Характерними прикладами являються:
виготовлення матриць штампів, пресформ: матеріал-сталь Х12М, точність розмір.
+ / - 0,01 мм.
Для оцінки ефективності електророзрядної обробки доцільно порівняти
дві характерні технології
Виготовлення матриці вирубного штампа.
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.

№
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

Стандартний
Заготівельна
Сверлильна
Фрезерна
Слюсарна!
Термічна
(гартування HRC64)

№
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

Новий
Заготівельна
Сверлильна
Термічна обробка
Єлектро розрядна обробка
Контрольна

0,6
0,7
0,8
0,9

Шліфувальна
Слюсарна!
Контрольна
Упаковка

0,6

Упаковка

Велике поширення метод отримав в автомобільній промисловості при виготовленні матриць
хрестовин диференціала, колінчастих валів, гайкових ключів, плоскогубців.
приклад:
трудомісткість виготовлення

1
2
3

шатун
Лопатка газової турбіни
плоскогубці

фрезерування

електроімпульсна

7
9
3

2,5
3,5
0,5

Задіяно осіб: 7 осіб
Обладнання: 5 установок
Економія виробничих площ, електроенергії, води, тепла.
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Виготовлення сполучних каналів в ГІДРОАРМАТУРИ (канали золотників, дросель)
Дозволяє: знизити трудомісткість виготовлення,
зменшити кількість рознімних з'єднань, знизити вагу
і габарити, підвищити надійність обладнання
(авіація, космічна техніка, підводні човни і т.д.).
Виготовлення на поверхнях деталей регулярного мікрорельєфу.
Розмелюють валки харчової та легкої промисловості. ЕІО дозволяє в 2-3 рази знизити
витрати праці в порівнянні з механообработка. Економічний ефект 4 млн грн / рік.

Електроіскрова обробка розпилювання отворів в форсунках дизелів.
Підвищення продуктивності - в 30 разів.

Діаметр отворів 0,3 - 0,5 - 0,8мм, допуск - 0,0025 мм,
Матеріал - високолегована жароміцний сталь 38ХМЮА.
Електроерозійна шліфуванню піддається внутрішній отвір д
= 10 мм, допуск - 0,005 мм, селективна збірка.

Розрізні операції дротяним електродом.
Електророзрядне шліфування
Видалення зламаного інструменту
маркування
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Виготовлення отворів
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Електро хімічна обробка матеріалів
Електрохімічна обробка заснована на використанні процесу електролізу - хімічних
перетворень, які протікають на поверхні електродів, поміщених в електроліт, при пропущенні
між ними постійного електричного струму.
Застосовується для формоутворення і поліпшення якості поверхні різних деталей, виготовлених з
струмопровідних матеріалів, практично незалежно від їх фізико - механічних властивостей. Розроблено в
1928 р Гусєвим В.Н. і Рожковим А.А., які запропонували використовувати явище анодного розчинення
матеріалів, що протікає при електролізі, для розмірної обробки різних деталей машин і механізмів.
Сутність процесу полягає в наступному.
Речовини в розчинах розпадаються на іони. Кількість
позитивних і негативних зарядів, які переносяться
ними однаково, тому розчин є електрично
нейтральним і називається електролітом. При
приміщенні в електроліт двох електродів і
пропущенні між ними постійного електричного
струму в ньому виникає спрямований рух іонів.
Позитивно - заряджені іони (катіони) спрямовуються
до катода, негативно заряджені - до анода (аніони).
З плином часу у поверхні електродів концентрація
іонів
протилежного
знака
сягає
значення,
достатнього для протікання хімічних реакцій: на
аноді - окислення, на катоді - відновлення.
При використанні в якості анода - залізного
електрода, а в якості електроліту - водного розчину
NaCl, на аноді - негативно заряджені іони Clвзаємодіють з позитивно зарядженими іонами
заліза:
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Fe + 2e → Fe+ +

Fe + + + 2Cl − → FeCl 2

В результаті цього утворюється хлорне залізо. Іони Na вступають в реакцію з гідроксилом,
утворюючи луг.

Na + + OH − → NaOH
Хлорне залізо взаємодіє з лугом, що знаходиться в електроліті:

FeCl 2 + 2 NaOH → Fe(OH ) 2 + 2 NaCl.
Гідрат окису заліза взаємодіє з киснем повітря і водою, утворюючи гідрат закису заліза:

4 Fe(OH ) 2 + 2 H 2O + O2 → 4 Fe(OH )3 ↓
Fe(OH )

Нерозчинний гідрат закису заліза, покриваючи 3всю поверхню анода припиняє реакцію окислення. Іони
водню розряджаються на катоді, утворюючи аніони водню, які у вигляді бульбашок газу йдуть з розчину.

H+ +e→ H

H + H → H2

Процес утворення на поверхні анода струмонепровідної плівки називається пасивацією. Хімічна реакція
припиняється. Для її відновлення, цю плівку необхідно видаляти. Залежно від способу видалення плівки
розрізняють:
•Електрохімікогідравлічна обробка - плівка віддаляється струменем проточного електроліту подається в
зазор між анодом і катодом під тиском.
•електрохімікомеханічна обробка - плівка віддаляється механічним способом (абразивними зернами,
щітками, скребками і т.д.)
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Процес анодного розчинення підкоряється двом основним законам Фарадея:
1-й закон Фарадея встановлює:
кількість речовини, прореагованої в даному електрохімічному процесі прямо
пропорційно кількості минулого електрики.

Q = α ⋅ I ⋅t

Q - кількість речовини в об'ємному або ваговому виразі.
- Електрохімічний еквівалент розчинного матеріалу, який визначається атомною масою
елемента (А), валентністю (n) і числом Фарадея (F):

α

α=

A⋅n
F

Для сплавів, які є багатокомпонентними електрохімічний еквівалент визначається як.

α=

1
di ⋅ F
∑ A ⋅ n ⋅ 100
i
i

d i - Концентрація даного елемента в сплаві в%. Зміст кожного елемента в сплаві не

однозначне, а задається в деякому інтервалі. Тому розрахунок ведеться за середнім
значенням процентного вмісту кожного компонента.
I - сила струму в амперах, А.
t - час проходження струму між електродами, с.
F - число Фарадея
( F = 96500( A ⋅ c ) = 26,8( A.ч )
- Це така кількість електрики, при якому електрохімічно змінюється один грам-еквівалент
будь-якої речовини незалежно від його природи.
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Залізо
Хром
Нікель
Алюміній
Мідь

1,04 г/А.ч
0,65
1,095
0,335
2,372

•2-й закон Фарадея встановлює зв'язок між кількістю прореагованогої речовини і його
природою і встановлює:
•при проходженні однакової кількості електрики через розчини різних електролітів
кількість кожного з прореагували речовин прямо пропорційно їх електрохімічним
еквівалентів.
При призначенні режимів обробки, а також оцінки доцільності застосування методу становить
інтерес визначення продуктивності процесу.
У ваговому виразі продуктивності процесу анодного розчинення визначається як:

Q
= αI
t

На практиці частіше використовується оцінка продуктивності в лінійному вираженні, як
швидкість обробки в м / хв.
Q = Fa ⋅ h ⋅
Кількість розчиненої речовини можна представити як:
де Fа - площа оброблюваного анода, мм2, h - товщина шару металу на аноді, мм;
γ -- питома вага оброблюваного матеріалу.

γ

Тоді:

Fa ⋅ h ⋅ γ
= αv ⋅ I
t

, де

I
=i
Fa

α
= αV
γ

- щільність струму,

h
= V - швидкість анодного
t
- розчинення

- об'ємний електрохімічний еквівалент.
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V = αv ⋅ i
Опір міжелектродного проміжку визначається величиною межелектродного зазору a, і
" χ"
питомою електропровідністю електроліту. У зв'язку з цим, струм в міжелектродному зазорі
буде визначається напругою між електродами і опором в зазорі

i=
тоді V анодного розчинення

χ ⋅U
а

V =η ⋅

η

а

- коефіцієнт виходу по струму, що є відношенням

η=

η

α v χU

Qф
QТ

залежить від властивостей електроліту, його температури, швидкості прокачування і
може зміняться в досить великому діапазоні 50% ... 80%. Знаючи V анодного розчинення
можна задавати швидкість переміщення електрода інструменту, яка забезпечувала б
сталість величини міжелектродного зазору а і стабільність процесу.
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Електроліти застосовуються при електрохімічної обробці
Електроліти в процесі анодного розчинення виконують певні функції:
Електроліт є середовищем, в якій протікають хімічні процеси, містить струмопровідні
іони, необхідні для протікання відповідних реакцій - окислення і відновлення.
Електроліт при своєму русі через міжелектродний зазор видаляє продукти анодного
розчинення і таким чином підтримує сталість опору і безперервність реакції окислення.
Електроліт забезпечує охолодження електрода інструменту і електрода заготовки

До електролітів ставляться такі вимоги:
Електроліт повинен мати високу електропровідність.
Електроліт повинен мати оптимальну в'язкість, яка б дозволяла забезпечувати його
прокачку через min міжелектродний зазор.
Електроліт повинен бути не дорогим і простим у приготуванні.
Електроліт повинен min корозійно впливати на деталі обладнання та інструмент.
Електроліт в процесі хімічних реакцій повинен зберігати постійними свої електричні
властивості; бути безпечним в роботі, не розкладатися з утворенням токсичних та
вибухових речовин.

48

Найкращими електролітами, що мають максимальну електропровідність, є водні розчини
кислот і лугів. Але на увазі їх високої агресивності застосовують їх украй рідко з дотриманням
усіх необхідних заходів охорони праці та техніки безпеки. Найбільш часто в якості електролітів
застосовують водні розчини неорганічних солей NaCl , NaNO3 , Na 2 SO4 .

Важливими характеристиками електроліту є його гідродинамічні властивості (тиск в
міжелектродному зазорі, в'язкість, швидкість циркуляції). Оптимальною швидкістю циркуляції
є 0,1 л - на один см 2 оброблюваної поверхні.
с

При менших швидкостей - продукти розчинення віділяються з міжелектродного зазор не
Повністю, змінюють его електричної Властивості. При високих швидкостей, особливо при
малих зазорах, матимуть місце турбулентні процеси з Утворення зон зниження тиску
(бульбашок), істотно змінюють електричної Властивості електроліту.
Електроліт обов'язково фільтрується, використовуючи всі можливі засоби: відстійники,
центрифуги, фільтри. Для поліпшення фільтрації в електроліт додають спеціальні речовини
коагулятори, які збирають дисперсні продукти розчинення в більші утворення, що піддається
фільтрації - поліакриламід.
Для зниження корозійного впливу електроліту на деталі обладнання та заготівлю із
сталей і чавунів до його складу вводять інгібітори корозії двохромовокислого калій K 2 Cr2 O7
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Устаткування для єлектра хімічної.
Обладнання для електрохімічної обробки включає:
.
-джерело електроживлення,
-систему подачі та очистки електроліту.
-Верстат з системою програмного керування переміщеннями
деталі та інструменту,
-систему автоматичного регулювання величини
міжелектродного зазору,
- Систему захисту від короткого замикання
Джерело струму призначений для регулювання та подачі на електроди постійного
електричного струму. В залежності від призначення, обладнання для ЕХО розрізняється по
номінальному току:

I H , A : 50,100,320,630,1600,3200,6300,12500,25000,50000,100000
У джерелах постійного струму передбачено ступінчасте регулювання напруги 9,12,18,24 В.
При виборі джерела струму для розмірної обробки орієнтовно можна користуватися
A
середньої рекомендованої щільністю струму
i = 100 2
см
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Загальна блок схема верстата для ЕХО
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Верстат містить:
інструментальну головку з приводом вертикальних переміщення по z і
приводами переміщень столу з "х" і "у",
(Приводу
використовується
електромеханічні
(кулькові
пари
з
високомоментними двигунами постійного струму).
-систему автоматичного регулювання величини міжелектродного проміжку
(С.У),
-систему подачі та очистки електроліту.
Система автоматичного регулювання забезпечує сталість величини
міжелектродного зазору.
Зворотній зв'язок організовується за допомогою спеціальних пристроїв
резольвер, змонтованих на валу електродвигунів.
Прагнення забезпечити max продуктивність вимагає застосування min
міжелектродних проміжків 0,01 - 0,1 мм. Забезпечити сталість таких малих
зазорів і виключити ймовірність К.3. без САУ практично неможливо. В якості
параметрів регулювання можна використовувати силу струму в МЕП, напруга між
електродами, тиск електроліту в МЕП, геометричну величину зазору.
Найнадійніший - останній. Однак вимірювати його при наявності сильних робочих
струмів і великих полів звичайними методами складно і ненадійно.
Найнадійнішим реалізованим параметром є - тиск в міжелектродному зазорі.
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У
системах
регулювання
використовують в якості датчиків
прилади
мембранного
типу
(наприклад
ДД6),
що
мають
електричний вихід. Такі датчики
дозволяють вимірювати розрядження
і надлишковий тиск до 20 атм, мають
лінійну
характеристику.
Сигнал
пропорційний тиску на виході з
міжелектродного зазору посилюється
і подається на схему порівняння.
На цю ж схему від задає блоку подається задає сигнал, пропорційний необхідної
величини міжелектродного зазору (тиску). При рівності сигналів різницевий сигнал дорівнює
0. Управляючий сигнал також = 0 - йде процес обробки. При відхиленні величини
міжелектродного зазору від заданої, на виході схеми порівняння з'являється керуючий сигнал,
пропорційний величині неузгодженості, який подається на виконавчий орган; привід
відпрацьовує неузгодженість, переміщаючи інструментальну головку вгору або вниз до тих
пір, поки помилка керування не буде = 0. Дана система дозволяє також здійснювати захист
від К3.
До складу обладнання для ЕХО також входить система подачі та очищення електроліту.
В систему входить: насос для подачі електроліту, спеціальний виконаний з нержавіючих
сталей, призначений для перекачування агресивних рідин, резервуар для зберігання
електроліту; трубопроводи та пускорегулююча арматура (вентилі, зворотні клапани,
золотники); фільтри для грубого і тонкого очищення електроліту. Всі деталі цієї системи
виконуються з кислотостійкої пластмаси, латуні, міді, нержавіючої сталі.
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Основні закономірності формоутворення
при електрохімічної обробці
У процесі формоутворення можуть вирішуватися два завдання:
Пряма задача: при заданих режимах обробки і конфігурації анода визначається розподіл
міжелектродних зазорів до кінця обробки.
Зворотній завдання: при заданих режимах обробки і формі катода також визначається
розподіл міжелектродних зазорів до кінця обробки.
У реальних виробничих умовах форма і розміри інструменту практично завжди є
похідними від форми і розмірів деталі, а також режимів обробки, тобто має місце пряме
завдання. Форма робочої частини інструменту знаходиться в прямій залежності від форми
деталі, кінематики щодо руху деталі та інструменту, режимів обробки.
При цьому на поверхні деталі та інструменту завжди можна виділити конкретні точки, в
яких здійснюється обробка (конкретна точка інструменту обробляє конкретну точку деталі).
Такі точки називаються відповідними. При цьому форма робочої частини інструменту
знаходиться додатково в складній залежності від режимів обробки. Невідповідність форми
інструменту прийнятим режимам обробки призводить до виникнення похибки
формоутворення.
Процес формоутворення при ЕХО протікає при безпосередньому зв'язку між
відповідними точками на деталі і інструменті. При цьому між ними встановлюється
електрична і кінематична зв'язок.
Електричний зв'язок встановлюється взаємним вихідним розташуванням інструменту і
деталі, вихідною формою їх робочих поверхонь.
Кінематична зв'язок визначається технологічною схемою обробки, напрямком і
швидкістю відносного руху.
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Електричний зв'язок між відповідними точками здійснюється за допомогою силових ліній
електричного поля.
Кінематична зв'язок здійснюється траєкторією, напрямком і швидкістю відносного руху.
На наступне малюнку приведена така електроннографічна карта.
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З точки зору кінематики можливі дві характерні схеми:
Обробка з нерухомим електродом інструментам.
При цьому інструмент на початку обробки встановлюється так відносно заготовки, що
між відповідними точками можна було провести одну силову лінію електричного поля, лінію
нормальну як до поверхні деталі, так і до поверхні заготовки.
При цьому регламентується мінімальний початковий міжелектродний зазор. При включенні
процесу починається розчинення матеріалу заготовки в тих точках, де величина
міжелектродного зазору мінімальна. Швидкість розчинення в різних точках контуру буде,
обернено пропорційна величинам міжелектродних зазорів. З часом величина
міжелектродного зазору вирівнюється по всьому контуру. Отриманий контур деталі з певною
похибкою буде відповідати профілю інструменту. Такий спосіб ЕХО простий в організації, має
невисоку точність при великих перепадах профілю і тому використовується для маркування,
нанесення інформації, виготовлення матриць і пуансонів різних емблем, медалей, монет і т.д.
Обробка з рухомим електродом інструментом.
При цьому способі між відповідними точками встановлюється як кінематична, так і
електричний зв'язок одночасно. Форма електрода інструменту в цьому випадку визначається
розподілом міжелектродних зазорів і положення відповідних точок в кожен момент часу і до
кінця обробки.
Електричний зв'язок відповідних точок в процесі всього циклу обробки здійснюється за
допомогою силових ліній електричного поля.
Для побудови розподілу міжелектродних зазорів і визначення форми інструменту
користуються методом побудови електричних карт.
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Правила побудови електричних карт
–Так як електричне поле існує у всіх точках простору, то через будь-яку точку простору
завжди можна провести силову лінію.
–Через кожну точку поля можна провести силову лінію тільки одного напрямку, тобто 1
силову лінію. Силові лінії ніде не перетинаються, за винятком точкових зарядів.
–Силові лінії виходять з позитивних зарядів, у негативних зарядів сходяться.
–Силові лінії ніде не обриваються і проходять крізь діелектрики. При рівності зарядів
електричне поле всередині провідника відсутня немає силових ліній. Силові лінії не
проходять всередині провідника, але починаються і закінчуються на його поверхні.
–Силові лінії завжди спрямовані по нормалі до поверхні провідника.
–Напрямок силової лінії збігається з напрямком вектора напруги в цій точці.
–Напрямок, в якому вимірюється міжелектродний зазор між відповідними точками збігається,
з направленням силової лінії між цими точками.
–
Для вирішення будь-якої практичної задачі ЕХО необхідно точне визначення величин
міжелектродних зазорів на початку обробки, тобто початкові умови обробки.
–На початку обробки інструмент розташовується відносно оброблюваної деталі так, що
електричний зв'язок між деякими відповідними точками порушується. І тільки в процесі
обробки, в міру зближення інструменту із заданим профілем деталі, вона відновлюється.

Так як форма оброблюваної поверхні деталі безперервно змінюється в процесі обробки,
то за основну постійну поверхню приймають робочу поверхню інструменту, не змінну в
процесі обробки. Тоді силові лінії електричного поля в кожній точці оброблюваної поверхні
будуть проходити нормально до поверхні інструменту і деталі в даний момент часу.
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Лінії струму, проведені суцільними лініями по нормалі до поверхні інструменту з точок
оброблюваної поверхні в інтервалі АБ є початковими зазорами а0. Штриховими лініями
позначені лінії струму розсіювання.
У процесі ЕХО МЕП змінюються за величиною.
При обробці з нерухомими електродами вони безперервно збільшуються, не змінюючи
свого напряму.
При обробці з рухомими електродами залежно від геометричної форми оброблюваної
деталі зазори можуть збільшуватися або зменшуватися і міняти свій напрямок у відповідність
із зміною напрямку силових ліній поля.
Особливістю схеми з рухомим інструментом є те, що через деякий час обробки, зазори
зменшуючись або збільшуючись за величиною, досягають певної величини, яка потім
залишається постійною до кінця обробки. Такі зазори прийнято називати сталими або
стаціонарними.
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Залежно від форми інструменту і рівномірності припуску під обробку величина
міжелектродного зазору на окремих ділянках буде різною, різної буде і щільність струму, а
значить і інтенсивність анодного розчинення. Це призводить до того що профіль інструменту
копіюється оброблюваних матеріалом з деяким спотворенням. Ці спотворення можуть
перевищувати допуск на розмір, що призводить до браку. У цьому випадку необхідно
здійснити корекцію режимів обробки або корекцію профілю електрода-інструменту. Тому в
практиці ЕФХМО постійно виникає завдання коригування профілю інструменту та оптимізації
режимів.
У загальному плані процес анодного розчинення підпорядковується принципу
саморегулювання.

V1
a2
=
V2
a1
Швидкості знімання металу на будь-яких двох ділянках оброблюваної поверхні
знаходиться в обернено пропорційній залежності від величин МЕЗ.
При розмірної обробці деталей з нерівномірним припуском автоматично виникає
нерівномірний знімання металу по оброблюваної поверхні, який підпорядковується принципу
саморегулювання.
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Типові технологічні процеси ЕХГО
До типових операцій електрохімікогідравлічної обробки слід віднести:
1) Копіювально-прошивальні операції
2) Електрохімічна обробка деталей типу тіл обертання
3) Обробка складних контурних деталей типу лопатка ГТД
4) Електрохімікогідравлічне різання, вирізування
5) Електрохімічне шліфування
6) Інші операції електрохімічної обробки (загострення голок, маркування, видалення
задирок і т.д.)
Копіювально-прошивальний операції.
Метод застосовується для виготовлення порожнин в різних деталях, матрицях штампів,
пресформ та інших, які широко використовуються в різних галузях промисловості. Точність
профілю матриці становить 0,01 мм, шорсткість поверхні до Ra = 0,08 мкм. Продуктивність:
20-30 тис. мм3 в хвилину, величина МЕЗ 0,1 ... 0,5 мм, щільність струму від 25 А / см2
(прецизійної обробки) до 200 А / см2 (чорнова обробка).
Спосіб застосовується також для отримання отворів малого діаметра і великої глибини D
l
= 0,5 -1 мм зі швидкостями 3,5-4 мм / хв.
 10
Переваги: велика глибина отворів при, наприклад D d= 1мм l = 300 мм., D = 3мм, l = 1000
мм.
Іншим прикладом є отримання спіралей в стовбурах різного озброєння починаючи 16,67; 23,4
мм і танкових - 125 мм. Час обробки стовбура -16,67мм, довжиною 1,2 м - 3 хвилини.
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Обробка внутрішніх поверхонь труб складної просторової конфігурації.

Обробка отворів здійснюється за допомогою електрода-інструменту виконаного у вигляді кулі
з міді, який гнучко пов'язаний з кулею - супутником, розмір якого відповідає розміру отвору
готової деталі. Супутник під тиском електроліту в міру формування готового отвору
переміщується вздовж осі. Електроліт в МЕЗ подається через спеціальні отвори в супутнику ..
Гідроапаратура має багато різних регулювальних пристроїв складної конфігурації виготовлені
з високою точністю.
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Гідроапаратура має багато різних регулювальних пристроїв складної конфігурації,
виготовлені з високою точністю, наприклад деталі золотніков та інших розподільних
пристроїв.

Обробка деталей типу тіл обертання
Обробка зовнішніх поверхонь застосовується в тому випадку коли:
•Механічна обробка має низьку продуктивність.
•Обробка деталей з низькою жорсткістю.
•Обробка деталей типу тонкостінна труба.
•Обробка деталей з крихких матеріалів типу ферити.
•Обробка матеріалів виключає пластичне деформування, локальний нагрів.
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Обробка зовнішніх (а) і внутрішніх (б) циліндричних поверхонь

При обробки великогабаритних деталей виникає проблема отримання необхідної щільності
струму, в цьому випадку інструменти роблять секціонованими.
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До обробці зовнішніх і внутрішніх поверхонь слід віднести нарізування зовнішніх і
внутрішніх різьблень.
Для нарізування різьблення можна використовувати звичайний токарний верстат. Інструмент
катод у вигляді плашки має конічну різьбу і кріпитися на супорті верстата. Деталь-анод
кріпиться в шпинделі верстата рух плашки повідомляється ходового гвинта, який пов'язаний з
шпинделем, як при звичайному нарізуванні різьблення. При нарізуванні внутрішніх різьб як
інструмент використовується гвинт з конічною різьбою, який кріпиться в шпинделі верстата, а
заготівля анод встановлюється в його супорті.
Обробка деталей складної просторової конфігурацією типу лопатка газової турбіни.
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Лопатки газової турбіни мають складну аеродинамічну форму. До перу лопатки
пред'являються високі вимоги з точки зору високочастотної втоми при температурах 900-1200
0С а саме:
1) рівномірні механічні властивості на всій поверхні і всередині лопатки
2) Стискаючі залишкові напруги в поверхневих шарах пера лопатки.
3) Відсутність на поверхні концентраторів напружень у вигляді гострих рисок, виступів.
Шорсткість поверхні 12-14, клас Ra = 0,08 мкм.
4) У поверхневому шарі повинні бути відсутніми сліди пластичного деформування або
нагрівання супроводжує механічну обробку.
Такі лопатки виготовляють із спеціально жаростійких сплавів на основі скла (70%), а також
титанових сплавів типу ВТ3, ВТ9. Зазвичай заготовки лопаток отримують методом шиття
потім піддають штампування і подальшого відпалу, після чого застосовують електрохімічну
обробку для формування остаточного профілю. Електроліт під тиском 5-6 кг / мм2
прокачується через МЕЗ, величиною 0,3 мм. Електроди-інструменти мають форму
дзеркальну по відношенню до лопатки переміщуються до назустріч один-одному зі швидкістю
пропорційною Uрозчинення. Точність 0,1 мм, машинний час обробки однієї лопатки 18-20 хв.

65

Вирізні, розрізні операції ЕХГО

Обробка пластинчастим і щілинним електродом інструментом здійснюється на режимах
аналогічних копіювально-прошивальним операціями при використанні дискових електродівінструментів. Інструменту повідомляється обертання з V до 30 м / с. Електроліт подається
або через радіальні отвори в корпусі кола або через спеціальне сопло в МЕЗ тангенціально
по відношенню до інструмента. Розрізання матеріалів дротяним електродом здійснюється при
двох координатному переміщенні деталі товщиною до 20 мм. Для всіх схем є відмінна
особливість, електрод-інструмент не зношується і не змінює своїх фізико-механічних
характеристик, тому що відсутня нагрів і механічний контакт з оброблюваної деталлю.
Швидкості різання в залежності від товщини заготовки становлять 0,01 - 0,05 м / хв.
Основна перевага безвісність інструменту.

Електрохімікогідравлічне профільне шліфування

Основна перевага методу - безвісність інструменту.

Профільне шліфування здійснюється за трьома основними схемами .:

1 ). Обертається електрод - плоска або фасонна деталь
2). Обертається електрод-інструмент - деталь типу тіла обертання.
3). Профільований електрод-інструмент - деталь типу тіла обертання.

Інші операції електрохімікогідравлічної обробки
загострення голок
Операція загострення голок є єдиною, яка дозволяє
отримувати будь-які, в тому числі і дуже малі (град) кути
загострення на попередньо загартованих заготовках із
сталі без зниження твердості і зміни заданого профілю.

маркування

Маркування є дуже продуктивною і високоефективним способом нанесення різної інформації
(емблеми, номерні знаки, написи, друку і т.д.) на вироби, виготовлені з тонких, легко
деформуються металів, нежорстких конструкцій, загартованих сталей або м'яких кольорових
сплавів і т.д. Час нанесення одного знака може вимірюватися сотими і тисячними частками
секунди. Можлива обробка одночасно кількома інструментами.

Електрохімікомеханічна обробка
Полягає в тому, що розчинений матеріал видаляється із зони обробки механічним шляхом за допомогою металічних щіток, абразивних зерен, що знаходяться у вигляді порошку або
спечених у вигляді абразивних кругів, брусків і т.д. Принципово методи ЕХМО залежно від
умов в яких знаходиться абразив розрізняють:
Обробка абразиви-несучим інструментом
Обробка абразиви-несучим електролітом.
Обробка нейтральним інструментом
Ці способи обробки застосовуються на операціях шліфування, Суперфініш, хонінгування,
полірування, заточування інструментів.

Обробка абразивно-несучим інструментом
Як інструменти застосовують абразивні
круги на струмопровідній зв'язці.
Приклад: кола з Al2O3 або SiC на
керамічній або бакелітовій зв'язці з
струмопровідним
наповнювачем.
Практично ідеальним інструментом для
цього способу є алмазні кола і кола на
основі кубічного нітриду бору (КНБ,
борозон, Єльбор - торгові марки різних
виробників) на металевій зв'язці.

Для ЕХМО алмазні кола підходять ідеально. Абразивні зерна виступаючи з електропровідного зв'язки
створюють МЕП. При проходженні постійного електричного струму через МЕП, заповнений електролітом,
відбувається розчинення анода. При обертанні кола нейтральні абразивні зерна при певному питомому
тиску, порядку 2-2,5 кг / см2 знімають розчинний матеріал створюючи тим самим умова для продовження
хімічної реакції і видаляючи продукти анодного розчинення із зони обробки. Знос абразивного круга
зводиться до можливого викришування абразивних зерен, зв'язка при цьому не зношується. В якості
електроліту застосовують розчин рідкого скла, NaNO3, розчин бури. Для запобігання корозії деталі в
електроліт додають нітрит Na. Електроліт подається в МЕП вільно поливом на поверхню обертового круга і
витісненням його на периферію відцентровими силами. Uвращ.круга = 15 ... 30 м / с. Обробку можна
здійснити торцем круга, периферією круга, а також колами спеціальної форми. Застосування цього способу
обробки, наприклад при заточки твердосплавного інструменту, дозволяє підвищити продуктивність обробки
в 4 рази, збільшити стійкість інструмента в 1,5 ... .2 рази, м поліпшити якість обробленої поверхні,
виключити припали і тріщиноутворення в поверхні шару.

Крім шліфування розглянутий спосіб може
застосовуватися на операціях електроалмазного
фрезерування.
Як
інструмент
зазвичай
застосовують порожнисті циліндри типу труба, на
поверхню яких наносяться алмазні зерна, які
закріплюються гальванічним осадженням Ni. Через
порожнину і радіальні отвори в МЕП подається
електроліт. Оскільки обробка здійснюється при
дуже малих МЕП 0,01..0,05 мм, при цьому мають
місце щільності струму 100 ... .150 А / см2 і, як
наслідок, висока продуктивність (звичайний
абразивний круг - 20 мм 3 / хв; звичайний
струмопровідний коло з ЕХМО - 800 - 1000 мм 3 /
хв).

Обробка абразвнонесучим електролітом
При цьому способі обробки процес анодного розчинення протікає при одночасному впливі
на опрацьований матеріал зерен незв'язаного абразиву. Такий вид обробки застосовується
для чистової обробки корпусних деталей із закритими поверхнями, що мають складну
просторову конфігурацію, наприклад равлики - корпуси різних насосів).
При цьому способі обробки обертовий інструмент
забезпечує перемішування і завдання напрямку руху
абразивним частинкам, які знаходяться в підвішеному
стані в електроліті. Деталь нерухома, або здійснює
обертально–коливальний рух з U = 2 ... 15 м / хв. При
цьому розчинений матеріал поверхневого шару деталі
віддаляється непов'язаними частинками абразиву і
несеться із зони обробки електролітом.

За допомогою цього способу можна здійснювати
очищення деталей. Деталі безперервно переміщаються у
ванні заповненої електролітом з частинками абразиву.

Електрохімікомеханічне шліфування, суперфініш, хонингование

При ЕХМ шліфуванні електрод-інструмент являє собою порожнисту скобу, через радіальні
отвори якої в МЕЗ подається електроліт.
Розчинений матеріал на обертається заготівлі знімається
і віддаляється із зони обробки обертовим нейтральним
кругом, який знаходитися в контакті з оброблюваної
деталлю. V обертання деталі 0,5 ... 0,7 м / с, V знімання
припуску 0,02 ... 0,04 мм / хв. В якості нейтрального
інструменту застосовують абразивні кола, повстяні кола,
кола з твердих порід дерев.
Електрохімікомеханічний суперфініш застосовується для обробки зовнішніх поверхонь. При
обертанні деталі в МЕП під тиском 0,5 - 1 кг / см2 подається електроліт починається процес
анодного розчинення. Абразивні бруски, підпружинені із зусиллям 0,8 - 1, 2 кг / см2 впливають
на оброблювану деталь і видаляють розчинений матеріал з поверхні. При досягненні деякої
граничної шорсткості, знімання матеріалу мікрорізання припиняється і надалі протікає тільки
процес анодного розчинення. Шорсткість поверхні з часом знижується, але з дуже малою
швидкістю. Спосіб забезпечує високу якість поверхні (низька шорсткість, виправляє
геометричну форму деталі - некруглість, огранювання, конусність). Для підвищення
ефективності обробки та виключення можливості к.з. треба встановлювати величину МЕЗ 0,5
мм і більше. Підвищити щільність струму можна збільшуючи швидкість циркуляції електроліту
до 1-2 л / с. Рекомендовані щільність струму при напрузі 6 - 24 В і швидкостях обертання 50 400 об / хв становлять 4 - 20 А / см2.
Продуктивність електрохімікомеханічного Суперфініш 150 - 200 мкм / хв (звичайний
суперфініш - 10 - 15 мкм / хв). ЕХМСФ дозволяє отримувати точність форми в поперечному
перерізі 0,6 - 1 мкм при початковій похибки 5 - 6 мкм. На практиці зазвичай рекомендується
після 4 - 5 робочих проходів здійснювати 2-3 проходу без струму.

Електрохімікомеханічне хонінгування
Застосовується для обробки внутрішніх поверхонь деталей типу тіл обертання (гільз,
циліндрів двигунів, насосів, гідропар). Інструмент являє собою металевий циліндр на
периферії, якого за твірною уздовж осі закріплені підпружинені абразивні бруски або бруски з
твердих порід дерев. По центру циліндра є отвір, через які в МЕЗ між корпусом хона і
деталлю подається електроліт. Хон здійснює в процесі роботи циклічні обертальні і зворотнопоступальні рухи. Основна маса металу, як і при Суперфініш, віддаляється за рахунок
анодного розчинення. Мікрорізання має місце з точки зору зняття продуктів розчинення.
Кількість абразивних брусків доцільно 3-4 шт. Щільність струму і швидкість відносного руху
бажано збільшувати, оптимальна щільність струму 12 - 15 А / см2, напруга 18 В, МЕЗ 0,6 - 0,8
мм, швидкість обертання хона 80 - 100 об / хв, осцилюючі зворотно-поступальні рухи з
лінійною швидкістю 12 - 16 м / хв. При цьому абразивні бруски повинні мати питомий тиск 2 5 кг / см2 з ільбора або 5 - 7 кг / см2 - з алмазу. Абразивні бруски зазвичай виготовляють з
карбіду кремнію зеленого зернистістю Р7, Р14. Застосування брусків з ільбора або алмазу
підвищує продуктивність хонінгування на 30 - 40%. В результаті такої обробки на поверхні
формується регулярний мікрорельєф, що забезпечує можливість акумулювання мастила, що
значно підвищує надійність роботи вузлів тертя.

Ультразвукова обробка матеріалів
Ультразвукові коливання - це пружні хвилі, що поширюються в матеріальних
середовищах (твердих тілах, рідинах, газах. Поняття «ультразвук» має на увазі не тільки
позначення певної частини спектра акустичних хвиль. Воно охоплює цілі розділи науки,
техніки і технології.
За частотою ультразвукові коливання поширюються від верхньої межі діапазону чутних
звуків (≈16 ∙ 103 Гц) до частоти 108 Гц. Пружні коливання у всіх діапазонах частот - звукових і
ультразвукових - підкоряються одним і тим же фізичним законам. Однак в середовищах, де
поширюються ультразвукові коливання, виникають специфічні ефекти, які в багатьох
областях техніки використовуються для інтенсифікації різних процесів.
Ультразвук застосовують як засіб для отримання інформації при вимірюванні глибини,
для виявлення дефектів у виробах.
Він дозволяє визначити зміну хімічного складу речовини і в'язкість полімерного
матеріалу.
За допомогою ультразвуку виробляють поверхневе зміцнення, розмірну обробку, очистку,
зварку металевих і неметалевих матеріалів, пайку, просочення пористих матеріалів і тканин,
пресування і спікання порошків, дегазацію, диспергування і т. Д.
Теоретичні аспекти ультразвуку вивчає акустика, яка як розділ фізики отримала
значний розвиток вже в XIX столітті. Теорії коливань та нелінійної акустики були розроблені
Дж. У. Релєєм. Більш глибоке дослідження ультразвукових коливань стало можливим після
відкриття ефекту магнітострикції Дж. П. Джоулем і п'єзоелектрики - П. Кюрі. Великий внесок у
розвиток технології та обладнання розмірної ультразвукової обробки внесли радянські вчені
А. І. Марков, Л. Д. Розенберг, В. Ф. Казанцев, Д. Ф. Яхимович, Б. Є. Мечетнер. А. І. Марков
вперше запропонував методи інтенсифікації процесів різання електропровідних матеріалів
ультразвуковим впливом.

Ультразвукова обробка здійснюється за кількома основними схемами.
1. Розмірна обробка заготовок з твердих крихких матеріалів абразивними зернами, рухомими
за рахунок дії інструменту, що коливається з ультразвуковою частотою. Спосіб застосовується
для обробки скла, кераміки, ситалів, кремнію, германію, т. Е. Для матеріалів, обробка яких
іншими методами утруднена.

2. Обробка переміщається непрофілірованного інструментом - тонким дротом.
Ультразвуковий концентратор 2, з'єднаний з перетворювачем 3, збуджує коливання в дротіінструменті 4, перемотуваної з котушки 1 на котушку 7. Заготівля 6 притискається з
невеликим зусиллям Рст до дроту 4, а в зону їх контакту подається абразивна суспензія 5. За
такою схемою виробляють контурне вирізування, обробку пазів і щілин, розрізання заготовок.
3. Інтенсифікація процесів різання при повідомленні вимушених ультразвукових коливань
абразивним ріжучим інструментам або деталям - свердління в'язких і м'яких матеріалів,
нарізування різьблення, точіння деталей з в'язких матеріалів (нержавіючі сталі, нікелеві та
титанові сплави), зубодовбання і шевенінгування зубчастих коліс на паралельних осях і ін .
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4. Ультразвукове зміцнення - чистова обробка. Ультразвуковий інструмент 2 виконаний у
вигляді кульки, який пов'язаний з концентратором 3 коливань, що надходять від
перетворювача 4. Кулька може бути жорстко закріплений (припаяний), але може і не мати
жорсткого контакту з перетворювачем. Інструмент притискається з невеликим зусиллям Рст
до обертається заготівлі 1. Ультразвукові коливання значно знижують опір пластичної
деформації поверхневого шару заготовки 1. Особливо ефективний цей спосіб при
виготовленні нежорстких тонкостінних деталей.

5. Обробка дрібних деталей вільним абразивом застосовується для зняття задирок. Деталі
поміщаються в ванну, в яку заливається рідина з абразивом. Ультразвукові коливання в рідині
збуджуються інструментом, торець якого служить дном ванни. Інструмент з'єднаний з
ультразвуковим перетворювачем через концентратор. Деталі знаходяться в рідині в
підвішеному стані. Для прискорення процесу до рідини прикладають статичний тиск рст.
Видалення задирок відбувається в результаті кавітаційного руйнування і обробки
абразивними зернами.
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Можливості концентрації ультразвукових коливань

Ультразвукові коливання являють собою пружні хвилі, що поширюються в якій
якої матеріальної середовищі.
Швидкість поширення цих коливань залежить від щільності і пружності середовища.
При цьому залежно від пружних властивостей середовища мають місце поздовжні і поперечні
звукові коливання.
З точки зору розмірної обробки найбільший інтерес представляють поздовжні коливання в
твердих тілах зважаючи на відсутність розсіювання енергії коливань.
Основними характеристиками УЗК є:
довжина хвилі, λ,
-амплітуда коливань, А.
Оскільки УЗК являють собою гармонійне хвильовий рух, його можна представити таким
графіком

Довжина хвилі, λ визначається частотою f і швидкістю розповсюдження УЗК - с
λ=
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Швидкість поширення поздовжніх коливань з в твердих
тілах можна визначити, як
f

м/с, де Е –модуль Юнга н/м2,
В рідкому середовищі-

м/с, де ρ – щільність середовища, кг/м3,
β – стисливість середовища, м2/н
При цьому, швидкість поширення поздовжніх коливань в твердих тілах значно
більше, ніж в рідинах і газах.
Частота найпростішої коливальної системи, як на рис., Визначається пружністю пружини
(D) і масою вантажу (m)

У реальних умовах в коливальній системі є втрати енергії, в результаті чого
Знижується як частота, так і амплітуда коливань. тоді:

f

, де δ - декремент загасання коливань системи, що
представляє відношення опору втрат в системі r до подвійної
масі 78

Амплітуду вимушених коливань Ав під дією періодичної сили Р можна визначити, як

Ав =
, де f в - частота вимушених коливань
Максимальна амплітуда вимушених коливань має місце в умовах резонансу, тобто
У цьому випадку амплітуду коливань можна визначити, як

, де ω = 2πf - кругова частота
Зрештою процес взаємодії УЗК з оброблюваних матеріалом визначається їх інтенсивністю,
в Вт / см2,
I = ½ ρ c ω2 A2,
, Де ρ - щільність середовища, з - швидкість поширення УЗК в середовищі, ω -круговая
частота, А - амплітуда коливань.
Оскільки ω = 2πf становить кГц, то інтенсивність УЗК становитиме 10- 100 Вт / см2.
Одним з найважливіших властивостей УЗК є те, що їх можна сфокусувати.
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Загальна схема процесу та обладнання для ультразвукової обробки
Загальна схема процесу ультразвукової обробки

Для реалізації процесу керованого руйнування оброблюваного матеріалу необхідно в зоні
контакту гострих і твердих абразивних частинок з оброблюваних матеріалом створити
питомий тиску, набагато перевищують межу міцності даного матеріалу.
У цьому випадку в зоні контакту в оброблюваному матеріалі можуть протікати наступні
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процеси:

а) Пластична деформація. Цей процес може бути основою для впровадження абразивних
часток у поверхневій шар з метою створення абразивного інструменту або отримання
зносостійкого поверхні;
б) Крихке руйнування. Цей процес реалізується при питомих контактних тиску, що значно
перевищують міцність оброблюваного матеріалу. Як правило він пов'язаний з утворенням
осьової магістральної і радіальних тріщин і сітки мікротріщин.
Для отримання таких високих питомих тисків використовується спосіб концентрації
енергії ультразвукових коливань.
В обладнанні для УЗО електричні коливання промислової частоти за допомогою
спеціальних пристроїв - генераторів електричних коливань (лампових, транзисторних,
тиристорних) перетворюються в електричні коливання ультразвукової частоти 18 - 60 кГц.
Потім за допомогою спеціальних пристроїв (магнітострікторів, п'езоелементів) вони
перетворюються в механічні ультразвукові коливання тієї ж частоти. При цьому амплітуда
механічних коливань становить 3 - 5 мкм при частоті 18 - 60 кГц. Для обробки, тобто
створення необхідних питомих тисків і повідомлення інструменту достатньою для руйнування
оброблюваного матеріалу кінетичної енергії необхідно збільшити амплітуду механічних
коливань до рівня в 2-3 рази, що перевищує розмір абразивного зерна, який може становити
40 - 80 мкм.
Збільшення амплітуди механічних коливань можна забезпечити, використовуючи явище
механічного резонансу, що має місце при коливанні металевого стержня певного перерізу і
певної довжини. Механічні коливання, посилені за амплітудою повідомляються спеціальному
інструменту, форма і розміри якого відповідають оброблюваної деталі або порожнини.
Коливний інструмент механічно впливає на абразивні частки, що лежать на поверхні деталі,
створюючи необхідні умови руйнування.
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Механізм руйнування матеріалів при УЗО

При ультразвукової обробки присутні наступні процеси, що призводять до
руйнування і видалення оброблюваного матеріалу.
1.Скаливаніе частинок оброблюваного матеріалу під дією удару абразивного зерна, що має
малу площу контакту і більшу кінетичну енергію.
2. Абразивне (дряпаюче) дія абразивних зерен на опрацьований матеріал.
3. Освіта розривів суцільності середовища, кавітаційних бульбашок (зон розрядження), які
при схлопуванні генерують механічну ударну хвилю. Рідина, що заповнює мікротріщини
передає цей тиск в усі точки оброблюваної поверхні і додатково за рахунок цього руйнує
матеріал і вимиває його із зони обробки.
4. Дроблення абразивних зерен, що знижує ефективність обробки.

Устаткування для УЗО

Як абразив використовують дрібні частинки твердих матеріалів - оксиди, борид, нітриди,
карбіди, що мають твердість понад 2000 кг / мм2. Для подачі абразивних частинок в зону
обробки застосовуються різні рідкі середовища - найчастіше вода, рідше машинне масла. Для
виготовлення інструментів застосовуються різні високовуглецеві і корозійностійкі загартовані
сталі. Твердість інструменту повинна бути рівна або трохи нижче твердості абразивних зерен.
Такими матеріалами можуть бути сталь 30ХГСА, іноді 60С2; 65Г; ВТ9; ВТ22. Витрата
абразивних частинок або концентрація їх в зоні обробки визначає продуктивність процесу.
Якщо на 1 см2 припадає 20 - 100 тис. абразивних часток, то при частоті коливань 22 - 24 кГц
продуктивність обробки досягає досить великих величин - 500 і вище мм3 / хв. - 800 мм3 / хв.
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Устаткування для УЗО
Устаткування для УЗО включає:
-джерело електричних УЗК;
-перетворювачі електричних коливань УЗЧ в механічні
коливання тієї ж частоти;
-підсилювач амплітуди механічних коливань УЗЧ (концентратор);
-інструмент, форма і розміри якого визначаються кресленням деталі.
Як джерело електричних УЗК використовують:
-електромашинні генератори імпульсів, що представляють собою електричний двигун
змінного струму і генератор з великим числом пар полюсів, виконаних, як одне ціле. Частота
струму в цьому випадку визначається швидкістю обертання ротора. Основний їх недолік при
високій надійності роботи - великі габаритні розміри, які ростуть із збільшенням максимальної
частоти струму.
-лампові генератори електричних імпульсів УЗГ різної потужності (наприклад УЗГ-23 (частота
регульована в широкому діапазоні при потужності 10 кВт).
-транзисторні генератори УЗЧ - забезпечують широкий діапазон регулювання частоти, але
при обмеженій вихідної потужності.
В якості перетворювача електричних коливань в механічні УЗЧ застосовують
пристрої двох типів:
-магнітострикційні;
-п’єзокерамічні.
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Для діапазону частот 16 -25 кГц найбільшого поширення набули перетворювачі
магнітострикційного типу.
Явище магнітострикції - це властивість феромагнітних тіл (залізо, нікель) змінювати свої
розміри під впливом електромагнітного поля.
Мірою, визначальною величину магнітострикційного ефекту, є магнітострикційне подовження відносна зміна довжини металевого стержня при накладенні зовнішнього магнітного поля.
Магнітострикційний перетворювач складається з сердечника, який для зменшення втрат
складається з тонких пластин феромагнітного матеріалу. На осерді знаходиться обмотка,
висновки якої підключені до УЗГ. Зверху перетворювача розташована демпфіююча
прокладка. Знизу - гумова прокладка і мембрана, на яку передаються механічні коливання від
сердечника.

Магнітостриктор має систему охолодження. Пакети
сердечника при накладенні електромагнітного поля
періодично з ультразвуковою частотою подовжуються і
стискаються. Торець сердечника механічно коливається з
ультразвуковою частотою. При цьому амплітуда коливань
навіть у резонансному режимі не перевищує 5-10 мкм. При
такій амплітуді кінетична енергія торця стержня
перетворювача недостатня для створення контактних тисків
достатніх для руйнування матеріалу. Для цього амплітуда
коливань повинна бути в 2-3 рази більше розміру
абразивного зерна, тобто вона повинна становити - 50-100
мкм.
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п'єзоелектричні перетворювачі
Крім магнітострикційних перетворювачів для створення ультразвукових коливань
застосовуються п'єзоелектричні перетворювачі. Принцип їх дії заснований на п'єзоелектричного
ефекту, т. Е. На виникненні в матеріалі деформацій під дією електричного поля.
Речовин, що володіють п'єзоелектричними властивостями, досить багато, проте в якості
випромінювачів використовуються тільки деякі. Наприклад, п’зокристали кварцу, дигідрофосфата
калію та інші, мають хороші п'єзоелектричні характеристики, але вони дорогі і дефіцитні. Найбільше
застосування для ультразвукових випромінювачів отримала п'єзокераміка. П'єзокераміка складається,
як правило, з окремих областей (доменів), в межах яких зберігається один і той же напрямок
спонтанної поляризації. У відсутність зовнішнього електричного поля середній електричний момент
зразка дорівнює нулю. При поляризації, т. Е. Витримці п’єзокераміки в сильному постійному
електричному полі, електричні моменти доменів всіх зерен орієнтуються уздовж поля. Після
виключення поля переважна орієнтація зберігається завдяки гістерезису, і п'єзокераміка набуває
полярну анізотропію.
Особливо широке поширення набула п'єзокераміка на основі твердих розчинів титанатуцирконата свинцю (ЦТС). Способи виготовлення п'єзокераміки, її механічні властивості і структура
аналогічні звичайної кераміці.
П'єзоелектричні перетворювачі найчастіше мають форму тонких круглих або квадратних
пластинок. Вони працюють у вузькому діапазоні частот поблизу резонансу їх механічної системи. При
порушенні пластинки, діаметр якої багато більше її товщини, спостерігається зміна її товщини.
Амплітуда таких коливань складає 3-5 мкм.
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У промислових перетворювачах використовують пластини товщиною до 10 мм.
На рис. показаний пакетний п’єзокерамічний перетворювач з пасивними накладками.
П'єзокерамічні пластини 1 з'єднані з відображає накладкою 4 і випромінюючої накладкою 5.
До цієї накладці кріпиться хвилевід-інструмент 6. Харчування до пластин підводиться через
струмопровід 2. Елементи перетворювача кріпляться між собою і з випромінюючої пластиною
клейовим з'єднанням або за допомогою болта 3. При застосуванні болтів між п'єзоелементом
і накладками часто встановлюють прокладки з м'яких матеріалів, що поліпшують акустичний
контакт.

Потужність п'єзокерамічних перетворювачів обмежується значенням допустимої
напруженості
електричного
поля
і
механічною
міцністю.
Збільшити
міцність
п’єзоперетворювач до динамічних навантажень можна, створивши в ньому стискають
механічні напруги, наприклад, за допомогою стяжного болта. Значення напруг при такій
стяжці визначаються властивостями п’єзоматеріала, які не повинні значно змінюватися, і
конструкцією перетворювача.
У п'єзокераміка втрати, перетворюється в теплоту, невеликі, тому для перетворювачів
часто досить повітряного охолодження. ККД п’єзокерамічного перетворювача складає 40 ...
70%.
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Щоб збільшити амплітуду коливань застосовують акустичні трансформатори швидкості
(концентратори). Концентратори являють собою металеві стрижні певного поперечного перерізу і
строго визначеної резонансної довжини. Найбільш часто застосовують циліндричні ступінчасті і
експоненціальні концентратори. У першому випадку амплітуда коливань збільшується пропорційно
квадрату відносини площ торців. У другому - просто відношенню діаметрів торців. Коливальний рух
концентратора описується диференціальним рівнянням:

де V - коливальна швидкість;
x - координата, відраховується від широкого кінця концентратора;
ω - кутова частота. ость звуку в матеріалі стержня.
Загальне рішення цього рівняння для експоненціального стрижня

V0- швидкість коливань торцевої поверхні пакета;
- фазова швидкість звуку в стержні.

Площа перерізу пакета при цьому:

де β- показник звуження.
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За умови коли β>

має місце велика втрата акустичної енергії, знижується продуктивність обробки.

Показник звуження можна визначити задавшись частотою коливань і величиною коефіцієнта
площі N:

N=D0/d =
Величина N визначається властивостями магнітострикційного матеріалу та технологічними
умовами обробки. Зазвичай для чорнової обробки N = 4 ... 5, для чистової - 3 ... 4.
Тоді показник звуження можна визначити, як:

Необхідною умовою досягнення необхідної амплітуди є наявність резонансу. Для цього довжину
концентратора беруть рівною довжині хвилі (n = 2) або її половині (n = 1).

l = n.λ/2
де λ- довжина звукової хвилі.
88

Розрахунок і проектування концентраторів та інструментів
для ультразвукової обробки
Концентратори-хвилеводи служать для передачі ультразвукової енергії від
перетворювача до інструменту з трансформацією коливань малої амплітуди (А = 5-10 мкм) на
вхідному торці хвилеводу концентратора коливань в коливання більшої амплітуди (А = 20-60
мкм), зосередженої на вихідному торці концентратора- хвилеводу меншої площі.
Концентратори-хвилеводи по типу ультразвукових коливань поділяються відповідно на
концентратори-хвилеводи поздовжніх, вигинистих і поперечних коливань.
При ультразвукової обробки (УЗО) найбільше застосування отримали концентраторихвилеводи поздовжніх коливань наступних форм: ступінчаста; експотенціальна; конусна;
катеноідальна.
Для виключення появи поперечних коливань необхідно забезпечити умову:

dmax/λ < 0,3

де dmax – максимальний діаметр концентратора,
λ - довжина хвилі.
Проектування концентраторів зазвичай зводиться в вибору матеріалів і устаткування відповідно до
розв'язуваної технологічної завданням і розрахунку геометричних розмірів.
При розрахунку концентраторів використовують рівняння власних коливань однорідного стержня
змінного перерізу, в якому мають місце плоскі гармонічні поздовжні коливання, тобто концентратор
коливається тільки уздовж осьової лінії.
Рівняння власних коливань в цьому випадку має вигляд:

dξ 1 dS dξ
2
+
+
k
ξ =0
2
dx
S dx dx

де S - площа поперечного перерізу;
k - хвильове число;
ξ- величина зсуву.
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Для хвильоввід постійного перетину це рівняння приймає вигляд:

d 2ξ
2
+
k
ξ =0
2
dx
рішення цього рівняння для основної моди n = 1 для резонансної довжини стрижня дає наступне
співвідношення:

l= π/k=c/2f= λ/2
Ступінчасті циліндричні концентратори можна розглядати як стрижні, що складаються з двох
циліндричних ділянок S1 і S2, причому кожен з них підпорядковується рівнянню (2).
Оскільки амплітуди зміщення вагається частинок і сили на кінці однієї ділянки концентратора є
початковими для другого. І для ступеневої циліндричного концентратора маємо:

S1
tg kl1= tg kl2
S2

резонансна довжина стержня визначається:
де c=
E / ρ швидкість ультразвуку мм / с;
f- частота ультразвукових коливань, с-1

l= l1+ l2= λ/2 = c/2f,

Резонансна напівхвильова довжина експотенціального концентратора, у якого площа поперечного
перерізу змінюється за законом:

де, β=

1 D0
ln
l d

S(x)= S0 exp(-2βl)
ln N 2
1+ (
) де N

c
= S0 / Sl = D0 / d
2f
π
Резонансну довжину конічного концентратора можна знайти як:
визначається l =

ml λ
l=
π 2

де ml- коріння частотного рівняння
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Геометричні параметри найбільш поширених концентраторів можна
розрахувати наступним чином:
1. Закон зміни твірної

Dx= D0 при 0‹ x ≤ lk/2
Dx= в при lk/2≤ x ≤ lk
2. коефіцієнт посилення kу

(

D0 2
) = N2
d

3. Резонансна напівхвильова довжина lk, см

λ/2= c/2f

4. Координата вузла зсуву, x0, см

lk/2= c/4f
1. Dx

α’=

= D0 (1-α’x)
D0 − d
D0lk

2. kу=

3.

1
4. x0=

α

arctg

(

α
);
α'

α=

ω
c

lk =

1+ (

λ α lk
2 π

2πlk

λ

)2

α lk

2
α
(
l
)
N
k
tg (αlk)=
+1
2
(1 − N )
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1. Dx= D0l-βx
β=

ω

ln N

с

π 2 + (ln N ) 2

N= D0/d
2. kу

D0/d = N

3. lk =

ln N 2
c
1+ (
)
π
2f

ln N
(
)
x
=
arctg
4. 0
π
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Залежність коефіцієнта посилення коливань kу= ξ2/ξ1 від ставлення діаметрів вхідного і вихідного
торців концентратора N= D1/D2 виглядає наступним чином.

З графіків видно, що найбільший коефіцієнт посилення має ступінчастий концентратор при однакових
N.

Однак у вузловому перетині такого концентратора виникають втомні пошкодження, які можуть
привезти до його руйнування.
Мах допустимі амплітуди зміщення на торці концентратора обмежуються межею витривалості
матеріалу:
Вони не повинні перевищувати:
- Ступінчасті концентратори- ξ≤ 0,8*10-2 σ-1
- Конічні - ξ ≤ 1,5*10-2 σ-1
де, ξ - амплітуда зсуву, мм
σ-1- межа витривалості матеріалу, МПа
Найбільше застосування отримали концентратори круглого перетину, рідше використовують
концентратори квадратного, прямокутного, трикутного та інших перетинів.
На практиці коефіцієнт посилення східчастих концентраторів kу = 4…6, конічних kуmax = 10…15.
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Приєднання інструмента до концентратора резонансної довжина приводити до Зміни акустичних
параметрів системи перетворювач - концентратор - інструмент, до Зміни власної частоти системи й
амплітуді коливання. Залежних від ступенів цього впливу Інструментальні насадки розрізняються на
пасивні, нейтральні й активні.
Пасивні вважається якщо:
- Поздовжні Розміри насадки Такі, що в ній укладається НЕ більше 0,05 λн, де, λн- довжина хвилі
в матеріалі насадки при даній робочій частоті;
- максимальний поперечний розмір
ymax≤ (1,1-1,2) d2
де, d2- діаметр робочого торця концентратора.
Нейтральна вважається якщо:
Маса пасивної насадки не робить помітного впливу на коливальний режим системи
перетворювач- концентратор. Наприклад: плоский диск діаметром і товщиною t<(0,1...0…0,05)λн, що
закріплює на торці концентратора, є нейтральною насадкою.
Активної вважається якщо:
поздовжні розміри насадки такі, що вона розглядається, як система з розподіленими по всій
довжині параметрами й настроєна в резонанс із робочою частотою. Вона є додатковим
напівхвильовим концентратором.
Якщо насадка інструмента є нейтральної, то можна не враховувати масу інструмента й не
корегувати розрахункову довжину концентратора.
При Su/Sт> 0,5...0…0,7 приєднану масу інструмента враховують, для цього необхідно
розрахункову довжини концентратора зменшити на величину Δl, що залежить від маси інструмента й
додати припуск на зношування σu. ,
m

lk = lkðàñ÷ − ∆l + δ u = lkðàñ÷ − (

де, m- маса інструмента;
ρк- густина матеріалу концентратора.

Sk ρk

) + δu
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Наприклад: для експотенційного концентратора із циліндричним інструментом

ln N 2 Fu ρu
c
1+ (
lk =
) −
h + δu
2f
π
Fk ρ k
де, Fu Fk- відповідно площа поперечного перерізу інструмента й торця концентратора, мм2;
ρu й ρk- густина матеріалу інструмента й концентратора, г/см3;
h- висота інструмента в мм;
σu= 5...10…10 мм і більш - величина припуску на зношування інструмента.
При Su=Sk резонансна довжина концентратора - інструмента визначається як
lk+ lu= λ/4
При Su>Sk розрахунковий концентратор необхідно вкоротити, зрізавши з його частину маси, що
дорівнює масі інструмента, що приєднується.

Технологічні характеристики ультразвукової обробки

Продуктивність обробки.
Оброблюваність матеріалів.
Якість обробленої поверхні.
Точність обробки.
Ці характеристики залежать від:
- Амплітуди і частоти коливань;
- Характеристик абразиву;
- Властивостей оброблюваного матеріалу;
- Матеріалу інструмента, його твердості, в'язкості.
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Продуктивність обробки.
Продуктивність обробки залежить від амплітуди ультразвукових коливань, від тиску абразиву
на опрацьований матеріал, від концентрації абразиву в абразивної суспензії, твердості і
зернистості абразиву, частоти ультразвукових коливань. Оскільки загальна теорія руйнування
матеріалу при ультразвукової обробки відсутній на практиці користуються результатами
експериментальних досліджень, досвіду роботи.
На рис наведено залежності, з яких випливає, що:
•Питомий тиск інструменту на абразив має бути
оптимальним. При малих тисках знижується
продуктивність
обробки,
оскільки
знижується
кінетична енергія інструменту; при великих тисках
спостерігається руйнування абразивного зерна і
також зменшується продуктивність.
•Продуктивність обробки однозначно зростає із
збільшенням амплітуди коливань.
•Продуктивність обробки залежить від зернистості
абразиву і його концентрації в суспензії.
Концентрація вище 40% не доцільно, не залежно
від виду абразиву.
•Чим твердіше абразив, тим вища продуктивність.
•Зі зменшенням зерна абразиву знижується
продуктивність обробки.
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Вплив на ефективність УЗО концентрації абразиву в суспензії, амплітуди
коливань і питомого тиску зерен абразиву на матеріал ілюструють залежності
наведені нижче.

На продуктивність обробки робить великий вплив співвідношення амплітуди коливань і
величини абразивного зерна. Максимальна продуктивність має місце при 2А/d=0,6-0,8.
При великих амплітудах і малих розмірах абразивного зерна має місце їх руйнування і
відсутня їх впровадження в оброблюваний матеріал.
При малих амплітудах і великих зернах - для руйнування матеріалу недостатньо кінетичної
енергії.
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За оброблюваності, її ефективності, матеріали різняться:
Скло - 100%
Кремній - 75-125%
Кварц - 50%
Кераміка - 25 -50%
Алмаз - 15%
Тверді сплави - 2 - 2,5%
загартована сталь – 1%.
При УЗО має місце подовжній і поперечний знос інструменту. Поздовжній знос залежить в
основному від фізико-механічних властивостей оброблюваного матеріалу, конструкції
інструменту, зернистості абразиву. Поперечний - від величини паразитних коливань
інструменту в напрямку перпендикулярному напрямку подачі.
Коефіцієнт зносу інструменту
Ки = u/g
може досягати 200 % - 300 % .
твердий сплав - скло Ки = 0,1
латунь - скло 1,68
твердий сплав - твердий сплав 110
латунь - твердий сплав 140
сталь У9 - твердий сплав - 26
При обробці загартованих сталей найбільшу зносостійкість мають твердосплавні інструменти.
При обробці виробів з твердих сплавів - загартована і відпущена вуглецева інструментальна
сталь У8, У9, сталь ХВГ.
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Якість обробленої поверхні.
На шорсткість поверхні при ультразвукової обробки в найбільшій мірі визначається зернистістю абразиву,
амплітудою коливань і шорсткістю поверхні інструменту. Найбільший вплив робить розмір зерна. Чим
менше розмір зерна, тим нижче шорсткість:
абразив №10 - Rz = 16,5
№6 - Rz = 6,7
№3 - Rz = 2,1
Знизити шорсткість поверхні можна застосовувати в якості робочої рідини - машинні масла.
Для отримання високої якості поверхні необхідно застосовувати оптимальну амплітуду коливань.
Шорсткість поверхні інструменту повинна бути на один клас менше шорсткості поверхні деталі.

Точність обробки
При ультразвукової обробки мають місце такі похибки:
1) розбивка отворів або порожнин;
2) конусність порожнин.
Величина радіальної розбивки отворів в основному залежить від величини зерна.
При УЗО необхідно проводити коригування розмірів інструменту.
Чорнова обробка - абразив №8-12 розбивка - 0,2-0,3 мм
Чистова обробка - абразив №3-М40 - 0,08-0,1 мм.
У процесі обробки виникає конусність отворів, порожнин, яка також в основному визначається
розміром абразиву. Чим менше розмір зерна, тим нижче конусність.
При обробці отворів глибиною 5 - 10 мм абразивом №12 має місце конусність 0,025 ... 0,04
мм, при використанні порошків меншою зернистості - 0,01 мм, мікропорошків - 0,005 мм
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Устаткування для УЗО
Для УЗО застосовуються верстати, які поділяються на три групи:
1 група - 30-300 Вт
2 група - 350-1500 Вт
3 група - 1600 - 4000 Вт
Верстати малої потужності випускаються настільного типу;
Верстати середньої потужності - 4770; 4772; 4772А;
Верстати великої потужності, св. 2 кВт - 4773А.
Інструмент для УЗО складається з концентратора та інструменту виконаних, як одне ціле
(відсутні втрати енергії УЗК) або збірний з використанням роз'ємного з'єднання, як правило
нарізного.
Гідність - можливість зміни інструменту.
Для виготовлення концентраторів застосовують хромисті стали 40Х, пружинні 60С2, 65Г,
Хромо-марганцево-кремнієві - 30ХГСА;
При роботі з амплітудами більше 50 мкм - сталь 18ХН4ВА.
Титанові сплави Вт
Як абразив застосовують карбід бору, карбід кремнію, електрокорунд.
Твердість абразиву повинна перевершувати твердість оброблюваного матеріалу.

Опрацювати самостійно з літератури:
1. Застосування ПЗВ для копіювально - прошивальних операцій (виготовлення порожнин,
круглих і фасонних отворів в різних деталях, матрицях штампів, пресформ, виготовлення
різних деталей з кераміки, скла та ін. Матеріалів.
2. Застосування УЗК для підвищення ефективності свердління в'язких і м'яких матеріалів,
круглого шліфування, нарізування різьблень, шевінгування і зубодовбання.
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Опрацювати самостійно з літератури і законспектувати:

1.Застосування ПЗВ для копіювально - прошивальних операцій (виготовлення
порожнин, круглих і фасонних отворів в різних деталях, матрицях штампів,
пресформ, виготовлення різних деталей з кераміки, скла та інших матеріалів.
2.Застосування УЗК для підвищення ефективності свердління в'язких і м'яких
матеріалів, круглого шліфування, нарізування різьблень, шевінгування і
зубодовбання.
3.Ультразвукова зміцнююча обробна обробка.
4.Ультразвукове очищення поверхонь виробів, видалення задирок та ін ..
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МАГНІТНО ІМПУЛЬСНА ОБРОБКА
Магнітно-імпульсне формоутворення відноситься до методів обробки тиском. За
технологічними параметрами цей вид обробки близький до електропідривної
формоутворення. Сила, що викликає деформацію, створюється за рахунок електромагнітних
ефектів безпосередньо в самій заготівлі, виконаної з електропровідного матеріалу. В даному
випадку ніяких проміжних робочих середовищ для передачі механічних впливів на заготівлю
не потрібно.
Від випрямляча 1 заряджається
батарея
конденсаторів
2,
в
електричному полі яких до початку
обробки накопичується енергія

Ec = CUc 2 / 2

Ємність батареї С становить 100 і
більше мкФ, напруга Uc- десятки
кіловольт. За допомогою перемикача 3
заряджена
батарея
конденсаторів
підєднується до обмотки 4 збудника,
призначеного для
створення магнітного поля певної просторової конфігурації. Конденсатори протягом дуже
короткого
часу розряджаються на обмотку збудника. Максимальна сила розрядного струму I
.
досягає сотень і тисяч кілоампер. В околиці збудника, де встановлена заготівля 5,
створюється
швидко мінливий магнітне поле, яке зумовлює виникнення електромагнітної

сили. Fэ Ця сила викликає деформацію листової заготовки, яка приймає форму матриці 6.
Таким чином, у даному процесі енергія електричного поля конденсаторів перетворюється на
енергію магнітного поля збудника, а потім в роботу деформації заготовки і, частково, в
теплоту.
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Оскільки формоутворення протікає дуже швидко (менше 100 мкс), то час операції
визначається в основному тривалістю зарядки конденсаторів і допоміжним часом на заміну
заготовок. Керувати таким швидкоплинним процесом ззовні практично неможливо.
Магнітно-імпульсним формоутворенням отримують деталі з тонких (до 3 мм) листових
заготовок із сталі, латуні, алюмінію, міді й навіть із сплавів з малою пластичністю.
Першу установку для отримання короткочасних сильних магнітних полів створив у 20-х
роках акад. П. Л. Капіца. На цій установці вдалося досягти напруженості магнітного поля
H = 107 А/м. В кінці 50-х і початку 60-х років були побудовані експериментальні установки, що
створюють магнітні поля з напруженістю H = 109 А/м. Одночасно в СРСР і США розроблявся
ряд пристроїв промислового призначення, в яких сильні магнітні поля використовувалися для
технологічних цілей.
Гідності магнітно-імпульсного формоутворення:
-простота обладнання;
-відсутність інструменту;
-можливість отримання деталей складної конфігурації;
-відсутність рухомих вузлів;
-простота автоматизації процесу;
-немає необхідності в герметизації робочого простору;
-формоутворюючи можна проводити через захисну оболонку зі стерильною або інертною
середовищем, в якому розміщена заготовка.
Тим не менш, застосування даного методу вимагає ретельного обґрунтування, оскільки сили
Fе, що викликають деформацію, істотно залежать від фізико-хімічних властивостей і
геометричних характеристик заготовки.
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Способи магнітно імпульсного формоутворення.
Магнітно-імпульсне формоутворення здійснюється двома способами:
1) Електродинамічне - формоутворення здійснюється електромагнітними силами, що виникають при
и
взаємодії струмів, що протікають в збуднику і заготівлі, включених в ланцюг
розряду конденсаторів.
2) Індукційний - формоутворення здійснюється електромагнітними силами, що виникають при
взаємодії імпульсного магнітного поля, яке створюється збудником, з струмами, наведеними у заготівлі цим
же полем. При цьому заготовку не включають в електричний ланцюг;
Для електродинамічного і індукційного способів формоутворення застосовують різні по влаштуванню
збудники.

Електродинамічний спосіб заснований на електромеханічному взаємодії
провідників, по яких протікають струми. Як відомо з електротехніки,
паралельні дроти з однаково спрямованими струмами I1 і I2 притягуються, а з
протилежно спрямованими - відштовхуються. Сила Fе тяжіння (або
відштовхування) прямо пропорційна добутку сил струмів
I 1 , I 2 , довжині
проводів l і обернено пропорційна відстані між проводами а (рис.):

FЭ = K F I 1 I 2 l / a

де

коефіцієнт
пропорційності.

KF —

На схемі показані циліндрична заготовка 1 і збудник 2. Їх з'єднують послідовно з допомогою
електропровідної кільцевої перемички 3 і підключають до конденсаторної
батареї. Струмом

розряду в збуднику 2 створюється магнітне поле з індукцією, B яке, взаємодіючи
із струмом

I тієї ж сили у заготівлі 1, створює в ній стискають електромагнітні сили. FЭ Заготовка 1
притискається до матриці 4.
Оскільки струми в заготівлі та збуднику відповідним чином розподілені за їх обсягами, то
загальні співвідношення для розрахунку електромагнітних сил виявляються досить
складними. Ці сили зростають зі збільшенням сили струмів і зменшенням відстані між
збудником і заготівлею.
Основний недолік електродинамічного способу - необхідність включення в розрядну
ланцюг деформованої заготовки, що не завжди можливо.
Індукційний спосіб більш поширений.
У цьому випадку заготовку не включається в електричний ланцюг.

105

Усередині збудника 2 встановлена трубчаста заготівля 3, яка під дією електромагнітних сил
Fе пресує деякий виріб 4. З фізики відомо, що щільність енергії магнітного поля дорівнює
и
0,5В.Н, де - В - магнітна індукція; Н - напруженість
магнітного поля. Для повітря (середовища,
.
де зазвичай
протікає
процес)


= 4 • 10 −7, де (Гн/м) - магнітна постійна.
B = µ H , де
0

µ0

π

и

На початку розряду конденсатора 1 (протягом десятків мікросекунд) поблизу обмотки 2 на
зовнішній стороні заготовки 3 напруженість магнітного поля Н1 велика, а на внутрішній
стороні напруженість Н2 мала.
В одиничному обсязі простору зовнішньої частини заготовки щільність магнітної енергії
дорівнює

 
0,5 B1 • H1 = 0,5µ 0 H12

внутрішньої частини :

 
0,5 B2 • H 2 = 0,5µ 0 H 22

 
B1 , B2

де
— значення магнітної індукції відповідно на зовнішній і внутрішній сторонах
заготовки.
Розмірність щільності енергії така ж, як у тиску. Тому щільностям енергії по обидві
pM 1
pM 2
сторони заготовки відповідають різні магнітні тиску
і
f э на ділянці заготовки 1 обумовлена різницею магнітних
Щільність електромагнітних сил
p M 1 − p M 2 з зовнішньої і внутрішньої сторін.
тисків
с

Ці магнітні тиску перпендикулярні вектору
магнітної енергії:


B
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і чисельно рівні місцевим щільностям

p M 1 = 0,5µ 0 H 12 ; p M 2 = 0,5µ 0 H 22
Поверхнева щільність електромагнітних сил

f Э = p M 1 − p m 2 = 0,5µ 0 ( H 12 − H 22 )
Вектор fе направлений в ту сторону, де магнітне поле слабше, в даному випадку із
зовнішнього боку заготовки у внутрішню. Щоб відбулося магнітно-імпульсне формоутворення
необхідно, щоб напруженість магнітного поля по обидві сторони листової заготовки істотно
відрізнялася одна від одної.
При магнітно-імпульсному формоутворенні заготівля нагрівається наведеним струмом.
Втрати на нагрівання залежать від швидкості зміни магнітного поля і можуть становити до
20% енергії, накопиченої конденсаторами. За дуже короткий час температура заготовки може
істотно підвищитися, особливо при малій теплоємності матеріалу заготовки.
Так як магнітне тиск діє перпендикулярно вектору магнітної індукції, то останній повинен
бути спрямований паралельно вихідної поверхні заготовки. Для цього підбирають відповідну
конфігурацію збудника. Наприклад, якщо заготовка трубчаста, то індукція магнітного поля
повинна бути спрямована уздовж бічної поверхні заготовки. Для обробки 'листової заготовки
необхідно створити магнітне поле, паралельне площині заготовки.
Щоб збільшити місцеву деформацію заготовки, магнітне поле в певній галузі
зосереджують насадками з електропровідних матеріалів.
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Використовують і інші різновиди магнітно-імпульсного формоутворення,
які відрізняються способом передачі механічних зусиль до заготівлі.
Наприклад, при обробці заготовок з матеріалів з низькою питомою провідністю між
заготівлею та збудником встановлюють тонкі електропровідні прокладки (супутники). Ці
прокладки, наприклад алюмінієві, деформуючись, передають зусилля на заготовку.
Для передачі механічних зусиль на заготовку може служити рідина, яка стискається
деформуючою прокладкою з електропровідного матеріалу. Таким способом можна обробляти
труби з нержавіючої сталі, що володіє низькою електричну провідність.
При будь різновиди магнітно-імпульсного формоутворення під час розряду на
збудник, відповідно до третього закону Ньютона, діють механічні сили, за значенням рівні
зусиллю, прикладеному до заготівлі. Крім того, виникають зусилля внаслідок взаємодії
струмів в самому збуднику. Тому конструкція збудника повинна бути дуже жорсткою і міцною,
що є одним із важливих завдань при проектуванні обладнання.
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Схеми типових операцій магнітно імпульсного формоутворення
На наведеній схемі показано:
Індукційне обтиснення труби 1, вміщеній всередині обмотки збудника 2 показано
на рис.1. Аналогічно виконують калібрування, штампування, опресовки, напресовку
і зрощування труб напресовкой з'єднувального кільця. Циліндрична обмотка
збудника поміщається із зовнішнього боку заготовки (пунктиром показаний профіль
заготовки до обтиску).
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- Електродинамічну роздачу трубчастої заготовки (наприклад, отримання гофри)
проводять за схемою, зображеної на рис.2. Формоутворення тіл обертання
виробляється радіально розходяться силами (обмотку збудника розташовують
усередині заготовки).
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- При індукційній витяжці (рис. 3) плоску листову заготовку 1 поміщають між
плоским витком збудника 2 і матрицею 3. Матрицю використовують одночасно в
якості насадки для зосередження магнітного поля. Повітря віддаляється через
отвори 4.
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- Схема індукційної вирубки показана на рис. 4: 1 - заготівля, 2 - збудник, 3 матриця.
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Технологічні показники
- На електропровідну заготовку вплив сили з боку магнітного поля здійснюється
без проміжної середовища. Власне формоутворення триває близько 100 мкс.
Тривалість циклу формоутворення, а отже продуктивність, визначається часом,
необхідним для зарядки конденсаторів (до десятків секунд) і часом установки
заготовок і зняття деталей.
- Щільність електромагнітних сил на поверхні заготовки мала, тому після
магнітно імпульсного формоутворення відсутні порушення поверхневого шару
деталі, зокрема не виникають тріщини.
- Оскільки постійна часу тн ланцюга наведеного струму мала, то на показники
процесу впливають питома провідність, магнітна проникність, геометричні розміри і
механічні властивості заготовки.
ККД процесу низький. Від 5 до 50% енергії, споживаної з мережі,
перетворюється в теплоту ще в зарядному пристрої. Велика частина енергії,
запасеної конденсаторами, також йде на нагрівання елементів розрядної ланцюга,
перемикає пристрої, насадки і самої заготовки. При дуже короткому розряді теплові
втрати знижуються. За оцінками ККД магнітно імпульсних установок коливається
від 10 до 40%. Найбільший ККД, наприклад, при стисненні, досягається при
r3
певному відношенні радіуса
до товщини h3
заготовки. Для алюмінію
- r / h > 10 оптимальне відношення для міді r3 / h3 > 5
3
3
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Особливості магнітно імпульсного формоутворення

Щоб повністю використовувати можливості даного процесу, необхідно, щоб
заготовки відповідали ряду вимог, що випливають з розглянутих раніше основних
закономірностей.
1.Наілучшім чином обробляються заготовки, матеріал яких володіє високою
питомою провідністю (мідь, алюміній, латунь). У даному випадку розвиваються
великі електромагнітні сили, низькі теплові втрати і високий ККД.
2.Обрабативаемость кілька погіршується для заготовок з феромагнітною
матеріалів, але це майже непомітно при високій напруженості магнітного поля
6
(H> 10 А / м).
3.Для кожної виробничої установки існує мінімальний розмір, наприклад радіус
заготовки, яку можна обробляти,
4.Формообразованіе, як правило, здійснено для заготовок, товщина стінок яких
не дуже мала (заготівля повинна бути непрозорою для магнітного поля) і не дуже
велика (щоб формоутворення проходило при даному значенні електромагнітних
сил).
5.Наличие на поверхні заготовки канавок або виїмок
спотворює рівномірний розподіл наведених струмів і
погіршує технологічні показники процесу; заготовки з
поздовжньою прорізом на магнітно-імпульсних установках
не обробляються, оскільки не існує замкнутого ланцюга
наведеного струму.
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6.Благодаря відсутності впливу на поверхню деталі можна обробляти вироби з
захисно-декоративними покриттями.
7.Поскольку діелектрики прозорі для магнітного поля, можлива обробка заготовок,
що знаходяться в герметичних скляних або пластмасових камерах.
8.Магнітоімпульсним формоутворенням виконують ряд операцій, які неможливо
здійснити іншими способами: розвальцювання металевих трубок всередині ізолятора або
запресовку ізолятора в трубку.
9.Благодаря високій швидкості деформації і одночасного теплового впливу на
заготовку можлива обробка матеріалів, що не проявляють пластичності при звичайній
температурі.
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ЕЛЕКТРОПІДРИВНА ОБРОБКА
Процес електропідривної обробки відноситься до методів обробки тиском.
Електропідривної обробку застосовують як для формоутворення, так і для поділу
заготовок, для штампування, гнуття, дроблення крихких матеріалів, очищення великих
виливків від пригару, різання, розвальцьовування труб. Устаткування просте по конструкції,
легко і швидко переналагоджується. Сама обробка відбувається дуже швидко.
Відомі два основних способи електропідривної формоутворення:
- За допомогою імпульсних сил, що виникають в діелектричній рідини при її випаровуванні
в результаті пробою при дії високовольтного електричного розряду і передачі цих механічних
зусиль до заготівлі;
- За допомогою імпульсних сил, що виникають при випаровування поверхневого шару
провідника, вміщеного в рідину, яка виконує функцію передачі зусиль до заготівлі.
Перший спосіб обробки базується на використанні електрогідравлічного ефект, вперше
застосованого для технологічних цілей Л. А. Юткіним. Схема процесу приведена на рис.
Швидка деформація заготовки 1 викликається
силами Fэ діючими на її поверхні. Заготівля
деформується і при ударі об стінки матриці 2
приймає її форму. Сили створюються внаслідок
вибухового випаровування деякої речовини 3 при
пропущенні через нього короткочасного імпульсу
струму /, Рідина 4 служить для передачі механічних
зусиль
до
заготівлі
1,
що
фіксується
ущільнювальними деталями 6. Імпульсний струм I
отримують при розряді конденсаторної батареї 7, яка
під'єднується до електродів 5 за допомогою
перемикача 9.
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Конденсатори Попередньо заряджаються до високої напруги від Випрямляч 8. При
деформації заготовки повітря з порожнини матриці віддаляється через відчини 10.
Робочі речовини, як правило, служать як технічна вода. Електричний розряд протікає в
герметичній камері. В околиці каналу розряду відбувається майже миттєво випаровування
рідини, утворюється ударна хвиля. Сілі, що деформують заготівку, створюються головним
чином ударні хвилі, а також високого тиску виникає газопарових в міхурах. Енергія розряду
може досягати десятків кілоджоулів, а довжина - кілька десятків мікросекунд. Миттєва сила
струму досягає 50 кА при довжині розрядного проміжку в декілька сантиметрів.
Швидкість фронту ударної хвилі помітно перевищує швидкість звуку у воді і доходить до 3000
м / с. Початкова швидкість стінок газового міхура може бути більше 100 м / с, Найбільший
радіус міхура - кілька сантиметрів, максимальний тиск в ньому – до 1010 Па. Розміри
оброблюваних заготовок товщина до 5 мм можуть перевищувати 1 м.
Другий спосіб реалізується наступним чином.
При електричному вибусі конденсатор розряджається на провідник у вигляді тонкого дроту,
кількох дротів, фольги або сітки. Провідник розташовують в діелектричній рідині. Початкова
напруга розряду в даному випадку кілька кіловольт (значно менше, чим у першого різновиду
процесу). При протіканні струму великої сили провідник нагрівається і відбувається його
вибухове випар. Виникає газопаровий міхур, лещата в якому досягає 1010 Па. Як матеріал
провідників застосовують мідь, константан, ніхром та ін. Довжина прямого дроту - до
декількох десятків сантиметрів, діаметр 0,1 ... 0,3 мм.
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В установках для формоутворення електричним
вибухом сила струму I при розряді конденсатора
протікає по прямолінійною дроті (1). При її вибуху
на стінки трубчастої заготовки (2) діють поверхневі
сили, завдяки яким виробляється деформація
заготовки за формою матриці (3). Цей процес
відбувається більш стабільно, оскільки його
параметри не залежить від електропровідності
робочої рідини. Початкова напруга конденсаторної
батареї не перевищує декількох кіловольт.

Fn

Параметри розрядної ланцюга підбирають так, щоб max частина енергії конденсаторів
виділилася в дроті за перший напівперіод розрядного струму. При оптимальному
співвідношенні індуктивної та ємнісної складових ланцюга
R = L / C,
экв

экв

за цей час в проміжок надходить 30 ... 40% енергії, накопиченої в конденсаторах. При розряді
конденсаторів різке наростання струму викликає Швидкозмінне магнітне поле. Це поле
створює поверхневий ефект, завдяки якому струм зосереджений у вузькому зовнішньому
шарі дроту. У цьому шарі виділяється теплота, яка передається як у внутрішні області дроту,
так і в рідину. Дріт плавиться, навколишнє рідина випаровується - від дроту відходить ударна
хвиля. Швидкість її фронту тим більше, чим більше початкова напруга. До центру дроту
поширюється хвиля стискають напруг. Починається тепловий вибух дроту: струм розряду
дуже швидко падає, зовнішні шари дроту випаровуються, а фронт випаровування
переміщається до осі дроту. Розліт розплавленої перемички запобігається силами віддачі
парів і індукцією В магнітного поля, створюваного розрядним струмом. Завдяки взаємодії
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струму і поля на дріт в радіальному напрямку діють стискаючі сили (пінч-ефект).

Параметри електричного вибуху прямолінійного провідника визначаються
індуктивністю і ємністю розрядної ланцюга, початковим напругою конденсатора,
довжиною, діаметром і числом дротів. Спіральна дріт вибухає дещо швидше, ніж
прямолінійна (зазвичай 1 / 4 за періоду).
Це пояснюється тим, що магнітне поле, B яке викликається струмом I, має
конфігурацію, яка слабкіше перешкоджає розльоту електропровідної перемички.
Явища, наступні за вибухом електропровідного речовини, загалом такі ж, як
після електричного розряду в рідині. Виникають ударна хвиля і газопарових
порожнину з високим тиском. Як правило, ККД процесу вищий, ніж при розряді в
рідині. Обсяг підривається дроту пропорційний енергії, накопиченої в
конденсаторах.
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До достоїнств електрогідравлічного формоутворення відносяться:
а) простота оснащення;
б) рівномірність навантаження заготовки;
в) збереження вихідної якості поверхні листової заготовки;
г) можливість виготовлення різноманітних деталей із заготовок одного виду.
Електропідривної обробка позбавляє від виконання додаткових операцій, а
обладнання легко вбудовується в автоматичні лінії.
Електрогідравлічні установки в залежності від призначення розрізняються
пристроєм камер, розташуванням заготовки, конфігурацією електродів. Ударна
хвиля може мати сферичну, циліндричну або плоску форму.

нанесення покриттів
Застосовують ще один різновид електропідривної обробки - електричний
вибух у вакуумі електропровідного матеріалу (зазвичай металевого дроту) з метою
нанесення покриття. Покриття наносять на різні матеріали (в тому числі кераміку і
скло) без попереднього нагрівання виробу. Цим способом виготовляють деталі
рентгенівської апаратури і електронних приладів, циліндрів автомобільних двигунів
та ін.
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Обробка здійснюється у вакуумі вибухом дроту або фольги, виготовленої з
електропровідного матеріалу, яким покривають виріб.
Фізичні процеси в розрядної ланцюга і електропровідної перемичці протікають аналогічно
електричному вибуху електропровідних матеріалів в рідині. Протягом короткого часу
електропровідний матеріал переходить в розплавлений стан. Рідка перемичка зберігається
завдяки силам віддачі парів, поверхневому натягу та дії магнітного поля.
Можливий електричний розряд уздовж випаровування дроту. Тоді розрядний струм падає і
стає неможливим вибух провідника. Таке явище характерне для тугоплавких речовин,
наприклад вольфраму.
Електричний нагрів поверхневих шарів дроту призводить до плавлення, вибухового
випаровуванню і розльоту частинок завдається речовини. Для отримання необхідної
щільності потоку частинок необхідно, щоб щільність розрядного струму була вище певного
значення. Інакше дріт лише нагрівається і розпадається на великі краплі розплаву.
Експериментально отримано, що діаметр частинок, на які розпадається дріт, становить
10-9 ... 10-5 м. Великі краплі виникають при розпиленні розплаву, дрібні - після конденсації
пари або дроблення більших часток. З ростом енергії вибуху і швидкості її введення в дріт,
розмір часток зменшується. Теплота, виділена в дроті, становить лише близько 40% енергії
конденсаторної батареї. Вона перетворюється в кінетичну Ek та теплову Et енергію
розпорошується речовини.
Кінетична енергія пропорційна масі дроту і квадрату середньої швидкості розльоту
частинок, що досягає декількох сотень метрів в секунду.
Теплова енергія частинок розпорошеного речовини визначається їх температурою.
Теплова енергія пропорційна питомої енергії пароутворення та обсягом дроту.
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Для отримання хороших покриттів необхідно підібрати оптимальну відстань від дроту до
поверхні виробу:
- Якщо відстань занадто велике, то наноситься речовина охолоджується і якість покриття
знижується;
- Якщо воно мало, то покриття буде нерівномірним по товщині.
Освіта покриття відбувається завдяки осадженню на поверхні виробу великої кількості
частинок. При ударі об поверхню виробу можливі кавітація всередині крапель і їх спучування.
Зазвичай краплі розплющуються, по краях утворюється не великий валик. Іноді великі частки
розбризкуються або скипають, що погіршує якість покриття.
Стикаючись із заготівлею, частки приварюються до її поверхні. Кінетична енергія частинки
перетворюється в теплоту і енергію поверхневих хвиль, що активують навколишній ділянку
поверхні виробу. Оцінки показують, що одна частинка накладається на іншу приблизно через
10-5 с. Покриття товщиною до 15 мкм утворюється за 10-4 с. Середня товщина покриття
визначається обсягом розпорошується матеріалу:

hn = πd пр2 l пр /(4 S изд )
де dпр и lпр — відповідно діаметр і довжина розпилюється дроту; Sизд — площа поверхні,
що покривається.
Даним методом можна отримати суцільні дзеркально - гладкі покриття. Міцність
зчеплення досить висока. Наприклад, для вольфрамових покриттів зі сталевою підкладкою
вона становить близько 240 МПа, а з міддю - 100 МПа. Вміст кисню в нанесеному шарі
незначно.
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ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОПІДРИВНОЇ ОБРОБКИ
Штампування. У камері 1 встановлені ізольовані
електроди 2. Камеру герметизують від заготівлі 8
гумовою прокладкою 9. Заготівлю 8, прокладку 9 і камеру
1 кріплять до матриці 10 і камері 11. При подачі напруги
від конденсаторної батареї на електроди 2 в рідині 3
відбувається електричний розряд. Механічне зусилля
через гумову прокладку 9 передається на заготовку 8,
яка прилягає до стінок матриці 10, утворюючи деталь 13
(на малюнку показана пунктиром). Для видалення газу,
що виникає після розряду, служить ресивер 6. Канал 5,
що з'єднує робочу камеру 1 з ресивером 6, має
криволінійну вісь, щоб погасити ударну хвилю. За
допомогою крана 7 накопичився газ періодично
видаляють. При відображенні ударної хвилі в камері 1
можуть утворюватися кавітаційні порожнини, що знижує
загальне зусилля деформації. Для усунення кавітації в
камеру 1 по каналу 4, який також виконаний з
криволінійною віссю, під тиском нагнітають робочу
рідину.
При деформації швидкість переміщення заготовки> 100 м / с. Повітря в просторі між
заготівлею та матрицею не встигає витіснятися через технологічні отвори 12 і створює
протитиск, що перешкоджає щільному прилягання заготовки 8 до матриці 10. Для підвищення
точності обробки повітря з камери 11 відкачують вакуумним насосом.
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При штампуванні особливо точних деталей матрицю виготовляють з дрібнопористою матеріалу
або створюють на її поверхні підвищену шорсткість. Міжелектродний проміжок може
розташовуватися як горизонтально, так і вертикально. У другому випадку одним з електродів зазвичай
служить сама заготовка. При обробці великих заготовок штампування одним розрядом недоцільна.
Для обробки великих заготовок в різних місцях камери розміщують кілька пар електродів. Для
пробою МЕП на електроди подають високу імпульсна напруга від малопотужного джерела, а після
пробою - більш низьку напругу від потужного джерела. Напруга пробою можна зменшити, якщо
використовувати знижена напруга, впливаючи на міжелектродному середу іонізуючим
випромінюванням лазера.

Електрогідравлічний прес.
У пресі поршень 5 під впливом розряду від електродів 3 вдаряє по
заготівлі 6, встановленої на столі 7. Після розряду завдяки
пружинам 4 поршень 5 повертається у вихідне положення. Для
збільшення зусилля на заготовку в камері 2 зроблений канал 1, що
зв'язує її, наприклад, з гідравлічною системою. Робота цієї системи
узгоджена за часом з електричними розрядами між електродами 3.
Відома також електрогідравлічна штампування екструзією. Для
цієї мети кілька пар електродів розташовують у просторі
послідовно. Якщо розряди в них виникають також послідовно з
невеликою затримкою, то в камері можна отримати високий тиск.
Заготівлю поміщають за останніми електродами в ресівері, в якому
є фільєра з виходом в атмосферу. Завдяки високому тиску в
ресивері можливо екструзійне видавлювання металу заготовки
через отвір фільєри.

очищення виробів
Очищення деталей - одна з найпоширеніших операцій в машинобудуванні. При відомих
способах очищення (гідропіскострумної, дробострумної, дробометального та ін.) Дуже важко
добитися повної автоматизації процесу. З цієї точки зору при очищенні литих деталей
складного профілю з високоміцних матеріалів переваги електрогідравлічною очищення з
точки зору продуктивності виявляються повністю.
Принцип електрогідравлічною очищення виробів
показаний на схемі. На підставі 5 встановлена ванна 4,
в якій розміщена решітка 6 з заготовками 7. Над ними
по траверсі 3 переміщається візок 2 з електродом 1. У
нижній частині ванни 4 розміщений транспортер 8. На
ньому осідають частинки 9, віддалені з поверхні
заготовок в результаті розрядів .
Корпус ванни заземлений, і розряди виникають між
заготовками 7 і електродом 1. Як і при штампуванні, в
даному випадку можна використовувати як один
електрод, переміщуваний по заданому шляху над
ванною, так і кілька електродів, розташованих над
заготовками 7. При використанні одного електрода
необхідно
підтримувати постійну висоту
його
розташування над заготовками, так як від неї залежать
параметри розряду, а отже, і якість очищення виробів.
Площа поверхні заготовки, надійно очищається одним
розрядом, звичайно обмежена окружністю діаметром
150 ... 400 мм.
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Великі заготовки, які важко обробляти в камерах або барабанах,
очищають за схемою «швабри».
Під кулястий ковпак 8 вводять один або
кілька електродів 5 Робочу рідину подають через
патрубки 2, Порожнина герметизують гумовою
прокладкою 1. Усі пристрій переміщують по
заготівлі
6,
наприклад,
за
допомогою
маніпулятора,
механічно
пов'язаного
з
елементом 4. Якщо у заготівлі є технологічні
отвори, через які може витікати робоча рідина то
на час очищення їх необхідно заглушити
пробками з будь-якого матеріалу! Переваги даної
схеми: простота пристрою, мала витрата робочої
рідини, відпадає необхідність у складному
обладнанні.
Цим
способом
очищають,
наприклад, корпуси суден «на плаву» (без
постановки в док).
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Отримання нероз'ємних з'єднань
Електрогідравлічну обробку використовують для розвальцьовування, обтиску і в інших
подібних технологічних операціях. Це дозволяє механізувати найбільш масові операції,
раніше вироблені вручну. У суднобудуванні, енергетичному машинобудуванні, хімічній
промисловості широко застосовуються трубчасті теплообмінники. Щоб поліпшити
робочі властивості теплообмінників, їх виготовляють з вуглецевих сталей, як відомо,
погано зварюються. для кріплення труб в трубних гратах застосовують
електрогідравлічну запресовку. процес здійснюють за допомогою спеціальних патронів
одно- або багаторазового дії. на рис. наведена схема запресовування з патроном
одноразової дії. усередині герматизованої гумової трубки 1 встановлені два електроди 2.
простір між ними заповнений робочою рідиною 3. патрон вставляють всередину труби 4,
вміщеній в трубній решітці 5. при подачі імпульсу напруги на електроди 2 виникає
розряд. гумова оболонка патрона розширюється і деформує трубу 4. в результаті
забезпечується нероз'ємне з'єднання труби 4 і решітки 5 завдяки гарантованій натягу. для
повторних операцій патрон не використовується.
якість з'єднання труби з гратами покращують виготовленням особливих канавок, які
при розряді заповнюються пластично деформований металом труби або спецматеріали.
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Умови застосування процесу.

1) діаметральний зазор між внутрішньою поверхнею труби і зовнішньою поверхнею патрона
не повинен становити більше 4% внутрішнього діаметра труби;
2) довжина гільзи патрона дорівнює або трохи менше довжини запресовування (товщини
трубної решітки);
3) зазор між трубою і стінкою отвори в решітці не повинен перевищувати 2% зовнішнього
діаметра труби;
При електрогідравлічній запресовці міцність з'єднань на 20 ... 30% вище, ніж при
запресовуванні механічним способом. У порівнянні з механічною запресовкою продуктивність
підвищується в 30 разів, у стільки ж разів зменшується витрата енергії. Собівартість операції
знижується в 2,5 рази.

дроблення матеріалів
Електрогідравлічне дроблення застосовують для подрібнення тільки крихких матеріалів.
Відомо два способи обробки: зовнішнім або внутрішнім розрядами. При зовнішньому розряді
один електрод встановлюють над роздрібнюють матеріалом, який служить другим
електродом. При подачі імпульсного напруги відбувається розряд, механічна дія якого
приводить до розколювання частинок матеріалу. При багаторазових розрядах матеріал
поступово подрібнюється і провалюється через сітчасте дно. Розміром осередків сітки
задається ступінь подрібнення.
На показники процесу дроблення суттєво впливає частота проходження розрядів. При
великій частоті знижується ККД процесу, оскільки властивості робочого середовища не
встигають відновлюватися. Якщо робоче середовище в зоні обробки не змінюється, то
оптимальна частота проходження розрядів 15 ... 25 Гц. При подачі свіжої робочого
середовища оптимальна частота розрядів вище. На ступінь подрібнення впливає швидкість
надходження матеріалу в робочу зону.
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При електрогідравлічними дробленні у подрібнених частинок залишаються гострі краї,
що виникають при крихкому розколюванні більш великих шматків. Так, бетон, отриманий
на щебені, який подрібнений на електрогідравлічною установці, має підвищену міцність.
Абразив після електрогідравлічною обробки не має плоских і голчастих зерен, що
покращує його технологічні властивості.
При електрогідравлічними дробленні зона обробки займає невеликий обсяг. Тому
можна використовувати обладнання, що не володіє високою міцністю до ударних
навантажень. Завдяки цьому устаткування відрізняється простотою і низькою
металоємністю.
Продуктивність електрогідравлічного дроблення дрібних фракцій досягає 450 кг / год,
великих - до 2,5 т / год. При цьому середня витрата енергії становить 10 ... 200 кВт-год / т в
залежності від властивостей вихідного матеріалу.

Зміна властивостей поверхні
Електрогідравлічний ефект використовують для обробки заготовок з метою зміни
властивостей їх поверхні, зокрема для нанесення покриттів, зміцнення і наклепу, спікання і
ущільнення.
Нанесення покриттів.
Електричним вибухом провідників можна наносити як металеві, так і неметалеві покриття на
поверхні заготовок. Процес протікає у вакуумі або газової робочому середовищі. Дротовому
електроду надають форму поверхні заготовки і розташовують його на відстані, при якому
область дії електричного вибуху охоплювала б всю напилюваний поверхню. Параметри
імпульсу напруги задають з умови, щоб весь дротяний електрод (якщо наноситься покриття з
металу) перетворився б на пару, а не в краплі розплаву. При цьому забезпечується надійне
зчеплення наноситься металу з поверхнею заготовки.
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Якщо наноситься неметалеве покриття, то вихідний матеріал поміщають в
порожнистий дротяний електрод. При вибуху провідника цей матеріал,
випаровуючись, покриває оброблювану поверхню. Параметри імпульсу напруги
розраховують на повне випаровування матеріалу, що наноситься, але не на його
спалювання. Можна отримувати багатокомпонентні, а також багатошарові
покриття,, наприклад, завдяки послідовному чергуванню процесів з різними
випаровувальними матеріалами.

Зміцнення і наклеп.
Ці два явища майже завжди супроводжують електрогідравлічному
формоутворенню, так як на заготовку діють значні механічні навантаження. Можна
здійснювати і спеціальну технологічну операцію, в ході якої на заготівлю діють такі
зусилля, які викликають тільки зміцнення або наклеп, але не змінюють її форми.
Якщо вимоги до якості поверхні деталі невисокі, то замість другого »електрода
використовують саму заготовку. В іншому випадку використовують два електроди, а
зусилля до заготівлі передають через проміжне діелектричне пружне тіло. Дану
технологічну операцію застосовують, наприклад, для зміцнення дроту, а в якості
електрода служить безперервно подається дріт.
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Спікання і ущільнення.
При електрогідравлічними розряді в масі тирси або стружок завдяки високому
тиску матеріали ущільняються, а термічний вплив струму призводить до їх
спікання. Цей процес застосовують для брикетування стружки.
Відомі й інші області застосування електрогідравлічного ефекту: знегажування,
перемішування рідин, видалення шлаків і домішок, отримання емульсій розплавів
металів, деамульгування і т. д.. Електрогідравлічний ефект використовують також
для створення вібрації заготовок у відповідних технологічних процесах.
Електрогідравлічний ефект можна використовувати спільно з іншими впливами
на заготовку. Так, при штампуванні або деформації великих або товстостінних
заготовок спочатку застосовують електрогідравлічне формоутворення, при якому
знижується межа плинності оброблюваного матеріалу. Потім без паузи на дану
ділянку заготівлі впливають вибухом звичайного вибухової речовини, чим і
закінчується деформація заготовки. Таке поєднання двох процесів дозволяє
підвищити ККД і знизити собівартість операції.
Електрогідравлічний ефект застосовують для прокачування робочих
середовищ, наприклад при ЕХО або ЕЕО, коли кілька пар електродів
встановлюється по тракту руху робочого середовища і послідовним їх включенням
здійснюється прокачування середовища.
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Електроерозійна-хімічна обробка

До комбінованих методів відноситься електроерозіонно-хімічної
обробки (рис. 1).

Електрод-інструмент і заготівлю підключають до двох джерел: генератору постійної
напруги, що застосовується для розмірної електрохімічної обробки, і генератору імпульсів.
Іноді використовують одне джерело живлення, в якому формується необхідна форма
напруги. В якості робочого середовища застосовують електроліт. Поєднання двох процесів,
які роблять взаємний вплив один на одного, значно підвищують продуктивність обробки і
знижуючи знос інструменту. Дослідження показують, що при кожному імпульсі послідовно
здійснюється спочатку анодне розчинення, а потім електрична ерозія металу. Процес
анодного розчинення створює хороші умови для пробою проміжку, так як на катоді-інструменті
є парогазовий шар. Ерозія оброблюваної поверхні, в свою чергу, сприяє видаленню
пасивуються плівки, значно прискорює дифузію і винос продуктів обробки. Швидкість
знімання визначається залежністю

Q = Q1 + Q3
Q1 — швидкість знімання металу за рахунок анодного розчинення,

Q3

- Швидкість знімання за рахунок ерозії.
Процес найбільш ефективний при сприятливих умовах видалення продуктів обробки:
малої площі робочої поверхні електрода-інструменту, невеликому розмірі поглиблення. Так,
при прошивці отворів швидкість подачі електродів після поглиблення на кілька міліметрів
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знижується в кілька разів.

Електрична ерозія сильно позначається на розмірах шорсткості поверхні. На ній
vUвиникають поглиблення, які кілька згладжуються анодним розчиненням, але якість обробки
vвсе
ж гірше, ніж при ЕХО. Знос електрода-інструменту від впливу ерозії може бути знижений,
Э
якщо виготовляти його з ерозиційностійких матеріалів (графіту, вольфраму). Енергоємність
такого методу значно нижче, ніж електроерозійного. Це пояснюється кращими умовами
протікання процесу і за рахунок цього зниженням числа розрядів, що не виробляють
видалення металу.
За допомогою цього методу отримують отвори, поглиблення, пази. Швидкість подачі
електрода-інструменту в кілька разів вище, ніж при електроерозійному або електрохімічному
прошивці. Електроліт через проміжок прокачують зі швидкістю V.

Електрохімічна - ультразвукова обробка
Суміщають також електрохімічний і ультразвукову обробку.
На рис. 2 показана схема здійснення такого процесу.
Знімання металу з заготівлі 4 відбувається в середовищі
електроліту з абразивними зернами. Суспензія надходить з
сопла 3 зі швидкістю vQ в міжелектродний зазор s, який
регулюється розмірами
зерен. Інструмент 2 крім
поступального переміщення до заготівлі 4 коливається
вздовж осі з ультразвуковою частотою. Ці коливання
передаються
інструменту
від
ультразвукового
перетворювача 1. Процес видалення матеріалу відбувається
як за рахунок сколювання частинок заготовки 4, так і за
рахунок анодного розчинення припуску.
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Використання електрохімічної обробки з накладенням ультразвукових коливань різко
підвищує продуктивність процесу і знижує знос інструменту при ультразвукової обробці.
При виготовленні круглих отворів можна використовувати абразівонесучий інструмент.
Заготівля обертається, а інструменту, який виконаний у формі абразивного круга з отвором
для підведення електроліту або має пористу конструкцію, повідомляють ультразвукові
коливання. Електроліт прокачують зі швидкістю Vе в зону обробки.

Лазерна обробка при накладенні ультразвукових коливань
Ультразвукові коливання використовуються при світлопроменевій обробці. На
заготівлю, в якій виконуються за допомогою лазерного променя отвори, подають
ультразвукові коливання, зазвичай поздовжні. При дії ультразвуку розплавлений
метал, який утворює наплив навколо кромки оброблюваного отвору, чи не затікає в
отвір, а розпорошується. Це підвищує точність форми і розмірів отворів. При
обробці алюмінію, нержавіючої сталі та бронзи з впливом ультразвукових коливань
(частота коливань 20 кГц, амплітуда 20 ... 40 мкм) найбільший ефект досягається
при обробці алюмінію, найменший - при обробці бронзи; зі збільшенням амплітуди
коливань ефект зростає. Цей метод може бути застосований і при лазерного
різання різанні.
Електрохіміко-лазерна обробка
Якщо простір міжелектродного проміжку при електрохімічної обробці опромінити
лазером, то різко зростає швидкість анодного розчинення. Причому виникає
можливість прискорювати знімання металу з тих ділянок, де припуск
максимальний. Завдяки цьому можна підвищити точність виготовлення деталей.
Такий метод комбінованої обробки називають електрохіміко-променевим. У місці
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опромінення необхідно передбачити прозоре вікно з матеріалу, стійкого до впливу

Магнітно-абразивна обробка (МАО)

Поняття «магнітно-абразивна обробка» поєднує сукупність способів абразивного
Різання, що Використовують магнітне поле безпосередньо в зоні ОБРОБКИ.
Допомогою магнітно-абразивній обробці можна механізувати такі операції, як видалення
задирок и округлення гостра крайок, видалення окалини й тонких оксидних плівок, одержаних
на поверхнях рельєфних збережень, здрібнювання матеріалів, свердління крихких матеріалів,
Зміцнення металорізальних інструментів, полірування різних за формою поверхонь на
деталях з матеріалів будь якої в'язкості.
Найпоширенішою областю застосування МАО є магнітно абразивне полірування (МАП),
що дозволяє знизити шорсткість оброблюваних поверхонь Із одночаснім підвищенням якісних
характеристик поверхнево кулі. На рис. представлені схеми найбільш часто
використовуваних способів МАП у машинобудуванні. Осциляція полюсних наконечників при
поліруванні зовнішніх поверхонь обертоном (рис. А) надається силами магнітного поля
додаткові рухи магнітно-абразивного порошку в робочих зазорах. Така схема ефективна при
магнітно-абразивному поліруванні на токарних верстатах, а також при поліруванні
великогабаритним заготовок.

Схеми магнітно-абразивного полірування: а - зовнішніх поверхонь обертаном; б - плоских
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поверхонь; в - лінійчатих фасонного поверхонь

Площини полірують за допомогою індуктора на постійних магнітах (рис. б). На робочій
торцевій поверхні індуктора по кільцю розташовані полюсники, що чергуються, та постійні
магніти. Магнітно-абразивний порошок, закріплений силами магнітного поля на торцевій
поверхні індуктора, обертається разом з індуктором і полірує поверхні заготовки, що
поступально рухаються. На рис. в показана схема полірування лінійчатої фасонної поверхні
на заготовці за допомогою осцилюючого індуктора на постійних магнітах різання, що надає
сили і осциляції зернам магнітно-абразивного порошку, розміщеного в робочому зазорі. При
магнітно-абразивному поліруванні зовнішніх поверхонь обертання (рис. а) в індукторі
використовуються електромагніти, які живляться постійним пульсуючим струмом через
випрямлячі, а при поліруванні плоских і фасонних поверхонь використовуються в більшості
випадків постійні магніти.
При МАП роль ріжучого інструмента виконує порція магнітно-абразивного порошку
(феробор, кермет, бористий чавун та ін.). Заготовку для полірування розміщують між
полюсами магнітного індуктора або поруч із ним. Обробка ведеться при подачі
охолоджувальної рідини (емульсія, гас, аквол). Під дією магнітного поля зерна абразиву
орієнтуються своїми найбільшими розмірами вздовж силових ліній поля, тобто зерна звернені
гострими краями до деталі. У міру зношування кромок зерен у процесі обробки й зміни їх
найбільших розмірів, зерна переорієнтовуються знову гострими кромками до деталі. Таким
чином, деталь постійно обробляється гострими кромками абразивних зерен, що обумовлює
збільшення продуктивності в 6…10 разів у порівнянні зі звичайними чистовими методами
абразивної обробки. Під дією сил тертя між зернами й деталлю та сили магнітного поля, що
утримує зерна вздовж силових ліній, абразивні зерна при обробці перебувають у
коливальному русі, перетинаючи при цьому силові лінії поля. Внаслідок цього між зернами й
поверхнею деталі виникають місцеві мікро струми. При русі зерен щодо поверхні деталі вони
стикаються з виступами мікронерівностей, і в цих точках контакту, внаслідок великого
електричного опору, виділяється значна кількість теплоти, яка оплавляє вершини виступів і
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згладжує поверхню.

При поліруванні величина робочого зазору залежить від розміру застосовуваного
абразивного зерна й приймається в середньому в три рази більше розміру зерна. Частота
осциляції заготовки або індуктора 200…800 подв.хід/хв із амплітудою 1…4 мм. Окружна
швидкість заготовки або індуктора – 100…400 м/хв. Повздовжня подача заготовки або
індуктора 200…400 мм/хв. Припуски, що видаляються при МАП менше або порівняні з
допуском на розмір оброблюваної поверхні на попередній операції, тому точність розмірів
партії деталей після МАП буде в основному визначатися розсіюванням розмірів, що вийшли
на попередній операції. Після магнітно-абразивного полірування досягається шорсткість
поверхні Ra=0,08...0,02 мкм при вихідній шорсткості Ra=1,25...0,8 мкм.

ГІДРОАБРАЗИВНА ОБРОБКА
Одним з високоефективних методів обробки є різання матеріалів надзвуковим
струменем рідини. В основі технологій струминного руйнування лежить принцип створення
гідродинамічного навантаження на оброблюваній поверхні, за рахунок потоку рідини,
сконцентрованого на малій площі. При цьому в поверхневих шарах матеріалу виникають
пружно-пластичні і високо еластичні незворотні деформації. У наслідок гідравлічного впливу
матеріал ущільняється, в ньому розвиваються напруження зсуву, на дефектах структури
зароджуються і активно ростуть мікро тріщини.
Види гідрорізних технологій
1 група – різання матеріалів
2 група – миття та очищення
Різка мінералів, природних
Ручне очищення складних
будівельних матеріалів
профільних поверхонь
Різка конструкційних
Миття сильно забруднених
матеріалів та металів
поверхонь
Різка пластмас, композитів
Автоматичне очищення
та інших матеріалів
від ізоляційного покриття
Автоматичне очищення
від лакофарбованого покриття
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Під дією зусиль мікротріщини продовжують своє зростання, що з рештою веде до
відокремлення частинок матеріалу і до утворення нових поверхонь розділу. Поверхня різу
(воронка) продовжує розвиватися, рухаючись вглиб тіла заготовки до тих пір, поки енергія
струменя не буде поглинена реверсивним потоком, і гідродинамічного впливу не буде
достатньо для виникнення нових осередків розвитку магістральних тріщин.
При відносно невеликому заглибленні площини активної деструкції в тіло оброблюваної
заготовки можна ефективно управляти струменевою ерозією, оскільки енергетичні параметри
потоку визначаються в точності як площинами ковзання.
Струменеве руйнування твердого ізотропного тіла базується на моделі фізичного
процесу. Маючи здатність проникати в систему мікротріщин, рідина формує таку напружену
зону, де в центрі гідродії матеріал стиснутий, а на границі дії струменя напруги різко
змінюється на розтягуючи.
Таким чином, початкові тріщини з’являються в результаті зсуву на границі пружньої і
пластичної зон. Різанню струменем рідини піддаються матеріали з невисокою міцністю,
переважно неметалеві заготовки (капрон, гума, шкіра, поліетилен, композити з полімерним
наповненням, матеріали на основі паперу та ін.).
При різанні конструкційних матеріалів і металів, природного каменю, кераміки,
істотно підвищує ефективність процесу введення в струмінь рідини абразивних часток
(кварцовий, гранатовий пісок). При цьому руйнування здійснюється частинками абразиву,
струмінь рідини надає кінетичну енергією часткам, не беручи участь у відділенні мікрочасток.
Інструмент для подачі струменю при гідроабразивному різанні більш складний. У
змішувальній камері, за соплом, здійснюється захоплення частинок і їх розгін. Завдяки цьому
вдається істотно підвищити стійкість сопла і забезпечити компактність струменю.
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Гідроабразивні
верстати
оснащені:
силовими насосними установками моделей
9ХS-55K (тиск – 379МПа; витрата води – 3,1
л/хв.) і 20ХD-55K (тиск – 379 МПа; витрата
води –7,5 л/хв.).
Установки
мають
у
комплекті
координатні столи з габаритами 2х4 м
(модель WJ4020D1Z) і 4х10 м, а також ріжучі
голівки моделі Paser 3. Устаткування
оснащене
уловлювачем
струменя
та
системою подачі абразиву вакуумом та під
тиском. Моделі верстатів представлені на
наведених рисунках.

Верстат моделі R-CM 3020-1

Ріжуча голівка

Верстат моделі WJB3020B-2Z-D140

Управління двохкоординатним переміщенням ріжучих голівок здійснюється за допомогою
базового програмного забезпечення CAD/CAM Rykrus. За допомогою датчика висоти
регулюється відстань між торцем змішувальної трубки і поверхнею матеріалу. При цьому
підвищується якості поверхні кромок і виключаються аварійні поломки сопла.
Унікальність технології гідроабразивного різання (ГАР) – здатність почати різ у будь-якій
точці, різання товстих перетинів при відсутності термічного і механічного впливів.
Переваги установок ГАР:
1) відсутність теплової дії;
2) відтворення складних контурів і профілів, а також ухилів;
3) хороша якість поверхні – Rа=0,5-1,5 мкм;
4) інструмент не потребує переточування, ударне навантаження на виріб – мінімальне;
5) процес вибухо- і пожежобезпечний, відсутність радіаційного випромінювання,
небезпека вильоту шлакових або дрібнодисперсних часток;
6) універсальність установки, що дозволяє різати на одній установці найрізноманітніші
матеріали;
7) можливість різання заготовок з різних матеріалів.

Системи створення струменю високого тиску
Для створення безперервного високошвидкісного струменю робочої рідини (600900 м/с) необхідно, щоб її тиск на вході сопла становив 100-400МПа. Оскільки
насоси високого тиску серійно не виготовляються, для створення зазначеного тиску
застосовують мультиплікатори безперервної дії. Це - найбільш простий спосіб
підвищення тиску робочої рідини. Однак при високих тисках на роботу
гідромультиплікаторів істотно впливають стискальність робочої рідини, зміна
в'язкості, обсяг шкідливого простору, деформації робочих камер. Тому методика
розрахунку гідромультиплікаторів для тисків порядку 100-400 МПа відіграє важливу
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роль при проектуванні гідрорізального устаткування.

Установка для гідрорізання (рис.1) являє
собою
підвищувач
тиску,
з'єднаний
через
гідроакумулятор з робочою головкою, що містить
сопло. Матеріал переміщується на координатному
столі. Відпрацьована робоча рідина (технічна вода)
фільтрується й насосом подається на вхід
підвищувача. Високошвидкісний ріжучий струмінь
формується в робочій головці, що має фільтр
тонкого очищення робочої рідини й сопло.
Робоча головка 1 живиться від акумулятора 18,
що забезпечує безперервність витікання струменю
при реверсуваннях у підвищувачі 16, тобто в
момент знаходження плунжерів у мертвих точках, і
згладжує пульсації тиску. Акумулятор 18
конструктивно являє собою міцну судину високого
тиску, споряджену запобіжним клапаном 19 і
манометром 17. Енергія акумулюється в ньому за
рахунок стискальності рідини й пружних
деформацій стінок.
Заповнення акумулятора рідиною під високим
тиском здійснює підвищувач - подвійний співвісний
гідромультиплікатор 16, що приводиться у дію
маслонасосною станцією. З поршнем жорстко
зв'язані два співвісних плунжери, площа перетину
кожного з яких і коефіцієнт мультиплікації менше
площі поршня.
142

Заплунжерні порожнини системою клапанів зв'язані однією стороною з видатковим баком
робочої рідини 7 (всмоктувальні клапани), а інші - з акумулятором 18 (нагнітальні клапани).
Маслонасосна станція містить маслобак 10, насос 9, гідророзподільник 14, фільтр 11,
запобіжно-разгрузочний клапан 12, манометр 13 і регулятор потоку 8. Водяна система
складається їз збірника відпрацьованої рідини й стружки 2, що виконує також роль поглинача
енергії струменя, що відходить, бака 7, запобіжного клапана 5, насоса 6, фільтра 4 і
манометри 3.
Працює установка в такий спосіб. Від насоса 9 масло під тиском, який задається
клапаном 12, подається на гідророзподільник 14. Положення золотника розподільника задає
положення поршня. Це забезпечується штовхальниками 15, на які поршень впливає в крайніх
положеннях. Золотник розподільника забезпечує таке з'єднання запоршневих порожнин, що
масло під тиском подається в одну порожнину, при цьому протилежна порожнина з'єднується
зі зливом у бак. Насос водяної системи забезпечує постійне підведення води під невеликим
надлишковим тиском до всмоктувальних клапанів плунжерних порожнин. При русі поршня й
пов'язаного з ним плунжера в напрямку заплунжерного простору (за схемою праворуч ліворуч
для правої плунжерної пари) вода заповнює цей простір. При цьому нагнітальний клапан
закритий високим тиском від акумулятора.
При зворотному русі поршня й плунжера створюваний плунжером тиск закриває
всмоктувальний клапан й у момент, коли цей тиск стане більшим за тиск робочої рідини,
наявної в акумуляторі (за рахунок витрат через сопло й різні витоки), відкривається
нагнітальний клапан і вода заповнює акумулятор. При зменшенні витрат води через сопла
частота реверсування зменшується й стає зовсім малою при закритому вентилі робочої
головки.
Надійна робота гідромультіплікатора в основному залежить від працездатності
плунжерної пари, тобто від оптимальних її параметрів: ходу плунжера, довжини втулки й
зазору між ними й створюваного тиску.
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На рис. 2 показана розрахункова схема гідромультиплікатора і його основні розрахункові
параметри.

Розрахункова схема гідромультиплікатора
Р, МПа

КП

КВ

50

2,5

2,75

100

3,4

3,74

200

4,5

4,95

300

5,25

5,98

400

5,75

6,325

500

6,25

6,875
144

Для спрощення розрахункових залежностей, а також з метою використання цих
залежностей для проектування ряду подібних гідромультіплікаторів введемо безрозмірні
коефіцієнти відповідно плунжера, втулки й зазору :
(1)

KП = l

d PL

KB =

l1

KS = s

d PL

d PL

l , d PL - ход та діаметр плунжера;
l1

s

- довжина втулки;
- радіальний зазор між плунжером і втулкою.

На підставі експериментальних даних для плунжерів діаметром 12-40 мм установлені
чисельні значення коефіцієнтів плунжера й втулки (див. таблицю). Коефіцієнт зазору
рекомендується Ks=(3...5)10-4.
Для розрахунку діаметра плунжера гідромультіплікатора задається тиск на вході в сопло
р, витрата робочої рідини через струменевий формуючий орган - сопло q, тиск у масляній
(приводний) системі гідромультіплікатора рм і частота реверсування n.
Визначимо по спрощеній формулі:

q= V ⋅

π ⋅ d c2

де V =ϕ ⋅ 2 ⋅

p

- середня швидкість витікання робочої рідини на виході із
4
сопла;
dc – діаметр вихідного отвору сопла; φ – безрозмірний коефіцієнт швидкості, наближено
0,95; ρ – густина робочої рідини.
Підставивши вираз (4) у формулу (5), одержимо
ρ

(

)

q = ϕπd c2 / 4 × 2 p / ρ
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