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НaцioнaльнuЙ
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meхнoлaеiЙ

Ефeютвнiсть oбpоблення мgrалiв piзaнням
tsизHаЧa€тЬся oптим€lлЬним вибopolt мaстилЬHФ
cХoЛoд)+i/юних piдин (МoP). Тx paцioнaльнe
зикopиcтaнHя дoзвo,.lяe в 1,2...4 paзи збiльшити
стiйкiсггь itlстpр;e*rry' ta 2a...ffi/oфopryваrи рeхсаяи
]rзaнН'i. tа 1 o..'5Ф/o пiдвllurrrги пpqдyкгивt.iст.ь пpa4i

= зl{е+t!llити eHеpгoB}rтpаги [1]. BoдьIoнaс, нaдУмkу
arгoрiв. о;ггввий вплив Ha фпnвнigгь oброблeння
.fl p{,r'lиHя€ спoсiб пр,rгoryиння MoP. Бeзпoсepgдньо
на пiдпpиeмстBах тoваpнi пpqдyКги (eмyльсoли'
кoHЦeнтpати, пpисaДки) змilлyють з бaзoвими
DcзчинHик€lмlt (вoдa, oлuви}. Oднaк, в o'Фeмиx
з и п aд }€х. ч е peз HAчдостaтн ю я кi gгь пepeм i шy вa н ня
еrлyльсoлiв' nр,rcaдtfi , якi зdeзпetrрoть тexrroлоriчнi
влaстивостi МoP, роз.lиHюютЬся нe пoвнiстю. B
омксгь для пpигoryвання МoP пoдa}oтЬ pозЧиl-l|.tиlq

err{yлЬсоЛ, нeобiднi пpиcаjrlки та пepeмirrryють iх за
дcl-loi'lh.fсно н€}сoсiЕt, мiцзалкaъrи, Cт}+Ct|€ilиМ пвггщм
aбo пapoю, якi нaдxoдятЬ чepeз oтвopи в
тцбoг'pоюдaх, pвмiщerrих в нtоt+tiй чаqгинi смrсЕгi.
За такиx yмoв, вHaслiдoк yгвopeння засгiйниХ зoH.
пoвHe poзЧинеHHя eмyлЬсoлiв i пpисадoк при
пщгuгyвaннi MoP tв збeeпevрться. ф Фщовгlш
Тi Heдoстaтню стiйкiсть дo рoзцJapyвaнHя'
п pискopeни й бакгepi цидн ий poзклaд, пiдви щer+y
кopозi йнy aкmвнiсrь, пpивqдиТb дo пepев}'тpaти
eмyлЬсoлy i пpисадoк, пpискоpeнoгo зHoцJlHHЯ
Diзaльнoгo iнстpyмeнry, а тaкoж нe забeзпeнyr
необxфноi яltoсгi повepxнi дgгaлleri. Poзмip чaстoк
дrcпepснoТ d'lвlti cт'atюжгь пФ{€1д 3 мtо.t, якi пщ
пqдa.ri MoP нa oбpoблюваl-Iv пoвepxню, пpaктиЧнo
rie пoлaдaютЬ в зoHу рЛзання.

Пpи збepiгaннi вoднi емyльсiТ МoP
Г}озLuapoвy}oтЬся: в нlоlоtiй чaстинi poбщoТ емкogп
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пPигoтyBAHHЯ tyIAсTилЬHc.
oxoлoр|ryюЧиx РLqиH 3
в и кo P и стA H HЯ ttл BI Б PA ц|ЙHу|х
гIPoЦЕсlB B г|ДPOдиHAп,|IЧHиX
кABIтAЦI Й H иx PЕAктoPAx

ИсcrюОв нo вIl LЕt нuе кaвumaцuoн нoЙ фpaбomкu c^naloч H Ф
oхл aх<Оa ю щ uх х<u Ок хm e Й н a э фe t<m uв н oc m ь C вepл e н u я.

The influenсе of caЙational treatment of oil emulsions for dгill
was rеsеarched'

H а Кo п ичyfi Ься вoдa з Bqдopск}ч и HН им и п pисaд lclми
( i н гiбiтopи кopoзii, бarсгepi циди, каlл ЬЦиHoвaнa сoдa
тoщo), a вepхнiй fиaсляHa фpaкцiя 3
aнтизiroцJyBалЬними, arгmпiнним И, aнгlвaд,wнutlу|,
та iншини пр'сaдЕ}|и. вqднi еrrryльсхT МcP rв oс:.loвi
eмyльсoлiв ЕГТ, Ет-2' t1гл-2a5 пoчи}|aютЬ
poзЦJaрoвyвaтисЬ вже пiсля o'5...2 гoд пiсля
r]pигoryв€lння, a Чepeз 3 гoд нa пoвeрxнi eмyльсiТ
зl,tдiлястьоя блlизьt<о 1% мaслянoТ фpaкцГi. ЕмyльсiТ
нa oэ}.{oвl eмyльсoгliв Уlpинoл-1' Аквoл-,11 , МХo€0
рФltJаpоsyються чepeз 8' . . 12 raдзбepiганrtя.

Чеpез цe вa)кпl,'Boгo 3Haчeння нaбувaе
вп pовад)f(eн!-lя Hoвиx сnoсобi в пpигсгryвання MoR
3сrФемa з в,tкoр/rсгafiям фiзrtоl'texaнiчнrп тa iнuлrп
eфэктв. щo сyпpoвoдx\yють кaвiтaфю. Ефeкгивнiсгь
кaвiтaцiйнoгo oбpoблeння oбyмoвлeна дiею нa
кoмпoHeHти сepeдoвищa yдapHих xBилЬ,
сl5pоцgфy'liзaфi, аrгuолив€}|Ь тrэt.l.lо, якi вr,lниlаlогь
пpи 3€lхлoпyвaннi кавiтaцiйниx бyльбашoк, щo
дoзвoляс oдeр)q/вати eмyльсiТ МoP висoкoТ якoстi
t2i

Aыгopи виB{eли eфeкгивнiсть з€lстoq/в€lння
МcР пщ свepдлiннi з виlк}p}rстaнням дoслliднoТ
yстaнoвки нa бaзi вepт}.!ЕrлЬнФ.сBepдлилЬtloгo
веpстат?l 2А135 (pис' 1) за сxeмoю з пogгiйним
l-€l Baf{тЕD|€н ням. 3раок 1 рвмi щyвал и в yримyвaн i

8, яюlЙ во.lтlнoвлюBaли в pФepвyapi 5 i фiксyвалrи
yпopами 7. Cпipaльне свepдлo 2 зафгшюBaли B
пагюнi l-Е t1lltt,tЦдe'.ii 3' щo qдiйснroс псгрoвий gдх
пц дioо гlgгiйtoro нaваrrгапе*rrя, яlсэ зdезrвrryвли
L+epв o'ютerлy вa*сэлiв 4, а мexat+iзм noдаL{ вeрсгата
Bщкль}|aли..Qoвxоaнy piзання (10 мм)' oдHaкoBy в
yсiх дoслiдax' кoнтpoJtюваlли iндикaтopом 11 зa
дgтоilroгo.о yпopa 1 2. Чa свegдлlirня oтвoрy пoсгiЙюi
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дOEDкиHи, ЯЮtЙ вибpa}Ю за lФ}fгepiй eфeсгивHосгi MoP
визI-{aчaли з тoчнiстю дo 0,0.1 с eЛeктpoHниЬr
секУHдoмipoм 10, еЛeктpичний лaнцюг якoгo
аBТoматl.fllHo s|v|икaBсЯl кyЛачкoм 6 чepeз вrrикaч 9.

B дoслiдаx викopистoвyвaли свepдЛo з стaлIP6М5 дiамeтpoм 5 мм, затoЧyвaння Якoгo
здiЙснюваЛи алмaзHим Кpyгoм. Геoмeтpиннt
Пераметpи свеpдЛa кoF|тpoлювали Ha
lJrcтpyмеHтaлЬнoмy мiкpoскoпi. Bсi зpазки з сталi45
lvlаЛИ твep.qiсть 170 HB. Cвepдлiння пpoвqдИл91пpI/1
швидКoсn piзання 15 м/xв i навантaкeннi P = 4o0 H

викopистaнняilr лиUJe жopстr<oТ вoди мас наЙгiot.дl
пoкaзHики' a ТТ кавiтaцiйнe oбpoблення на
eфeкгивнiсть oпepацii. практич Ho He вплива€.
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P uc'2. 3 aлgкн iсmь mp uв aлoс m i cв еpd л i н н я
o mв o p i в л ocm i Й нoi. do вхсu н u п P u в u l<o P u С |T! & H !1 l
MОP нa ocнoвi eмулЬсoлiв piзнux muПiв.
1 - Ciнmiлo 7; 2_ Mульmaн 770; 3 - Укouнoл-1|fl ,,4- Kapmвeл 30;5 - х@pcm'<a вoda (meмнЦ|'l - I7pЦ
кaв i m a ф Й н o му o6 pa6л eнн i).

Як пoкaзyютЬ дoслliджeння автopiв i дcсвj:
П poil,l ислoBогo вп poBад)кeння, сepед апаpат ts дЛ ;peаЛlзaЦiT зазнaЧeHoгo спoсoбУ ПpиГoТvЗaHHя
наЙбrльш eфeкгивнi гiдpoдинамiннt кaвt-ацiЙ-
pеаКтopи (КP) пpoтсl-lHoГo типy' B якl,fХ кавlтацlя
геiiеpyrтЬся внaслiдoк oсoблиE]их V|\,oв теu
сбрoблювaнoT piдини. Biд iншиx типjЬ вl::мо.:
oблaднaння вoHи вiдpiзняються tst,jСoiС:]
пpolqyктивHlgгю, |Jадiйнigгю, нe пoтpебyютЬ дЛЯpoбoти зoвнiu.lньoгo пiдведenn" un"р,,l . .]eяк
пoрiвняльнi хapaктepистv|l<у| oблaднaнн я Д,гF
пpигgгyв€tнHя МoP HaвqдeHo в таблrицi [2]'

' Puc.1. Пpuнцuпoвa cxe^,'a уcmaнcвt{u.
1-- зpaзoк; 2- cвepёлo; 3- ulпuнёeль;4- вaхсeлi;
5 - peзepвyaP; 6 _ кулaзoк; 7 - упopu;8 - уmpu*tувav; 9 - €'fuIul|aч; 1o - ceкунdoмip;
11 - iнduкamop; 12- упop-

. B eксгlepимeнтЕlХ trгфosyвaли МoPy виглядi
5% вqдниx eмульсiй 3 Bикopис.tulнямдoбaвокCаCl^ i
Мg,Soo, яf мoдeлювали жopстКy вqди нa *"oЬi
емульсoлliв Cirгiлo 7 (Beликa Бprгaнiя), фльтaн 7Z0
(Нiмe;нина), Уринoл-1M (Poсiя), Каpгвeli 30 (сllJА)
TatмЙ вибip eмyльсoгiiв oбyмoвгreний iх пoширнiст.ю
лpи oбpoблeннi бiльшoстi нaвyнiв i стaлeЙ нa
вiтчизняниx i заpyбiжних пiдпpисмcтвax. .Q,ляпoplвHяння викoристoвyвaли eмyлЬсii МoP,npигoтoвлeнi зa дoпott4oгoю мeХaF'iчнoгo i
кaвiтaфйнoгo пepeмiшyBzlнHя, якi пoдaвалlи в зol.{y
plзaнHя слoсобoм пoлl иЕly.

Aнaлiз peзyльтaгiв пoкaзyr, щo найкpaщi
технoлoгiчнi влaстивoстi мaс МoP на oснoвi
eмyлЬсoлry Cirггiлo 7, а спoсiб 1Т пpигoryBaFtHя мaй;rc
Hе 8плива6 на тpивалiсть свеpдлiння (pиc. 2).

Р.* "* *. tl ригoryваH r+я Mo P нa oснсвi eмyл ьсoл i в
Мyльтaн 77О, Уtqлztнatl-1М, l(apгвerr 30 за дoгюlиoгсltо
кавiгаaiйногo oбpобпення м€lfurc на 8... 10%e<op+уе
час свepдлiння, щo poбить paцioнaльниt| .iх

Е}икopистaHHя Еl систen'ах цeнтpaлiзoвaнoгo
пpигoryBання i пoданi МoP. Cвepдлiнн
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лIТЕPAТУРA
Cмaзoч нo-oхлaждaющиe тexF{oлoгические
срeдства для oбpaбoтки мeтaллoв pезаHиeм
CпpавoнниrdПoд peд. с.Г. Энтeлиса. Э..i.
5epл инepа.* M. :Ma.rrинogгpeниe, 1 986._ с. 6.

Bикopirсгання фpoдинaмiчноi Кавiтa.!.г для
пp}lгoryв€lH}|я i'l€lстилЬt{фxoлqд)ryЮчих fдин
Лtтгвиненкo o.А., Нeкoз o.l., Кoзrок o.B.. Уlс
дep)K yн-тХаF{. тeхнoлoпй. -КиТв 199€. _.. :
-Дeп. в.qHтБ Уl@Тни. il& 25&y€6
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