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PODSTAWY TEORETYCZNE I DOWIADCZALNE
MODELOWANIA OPERACJI OBRÓBKI CIEPLNO-MECHANICZNEJ
WA£ÓW O MA£EJ SZTYWNOCI
Streszczenie. W artykule przedstawiono podstawowe za³o¿enia, umo¿liwiaj¹ce modelowanie operacji obróbki cieplno-mechanicznej wa³ów o ma³ej sztywnoci. Pokazano schematy
realizacji metod obróbki cieplno-mechanicznej, wyniki badañ odkszta³ceñ i naprê¿eñ przy
obci¹¿eniu osiowym, charakterystyki temperatury nagrzewania i ch³odzenia, odkszta³ceñ i
naprê¿eñ. Przedstawiono przyk³ad urz¹dzenia do sterowania procesem odkszta³ceñ plastycznych wa³u o ma³ej sztywnoci.
S³owa kluczowe: modelowanie, wa³y o ma³ej sztywnoci, obróbka cieplno-mechaniczna

WSTÊP
Przy produkcji samolotów, samochodów, ci¹gników, wyrobów elektrotechnicznych i innych, czêsto s¹ stosowane czêci o okr¹g³ym przekroju poprzecznym  elementy cylindryczne (g³adkie, stopniowane, krzywkowe i mimorodowe) [1, 2].
Proces wykonania d³ugich czêci osiowosymetrycznych, powinien zawieraæ operacje podstawowe, okrelaj¹ce niezmiennoæ kszta³tu czêci w procesie ich eksploatacji: prostowanie na zimno, obróbkê cieplno-mechaniczn¹, obróbkê mechaniczn¹ i obróbkê wibracyjn¹. W artykule jest rozpatrywana operacja obróbki cieplno-mechanicznej wa³ów o ma³ej sztywnoci.
Paczenie siê czêci o ma³ej sztywnoci jest uzale¿nione od naprê¿eñ szcz¹tkowych,
powstaj¹cych w wyniku odkszta³ceñ plastycznych przy obci¹¿eniu pó³fabrykatu. W trakcie
walcowaniu pó³fabrykatów d³ugich mo¿na wyodrêbniæ dwie przyczyny powstawania
naprê¿eñ szcz¹tkowych: nierównomiernoæ odkszta³ceñ plastycznych metalu przy jego
zgniocie i niejednorodnoæ pola temperaturowego podczas ch³odzenia [6].
Poziom naprê¿eñ szcz¹tkowych w czêciach o ma³ej sztywnoci, w zale¿noci od
ich w³aciwoci fizyko-mechanicznych, mo¿na obni¿yæ w wyniku zastosowania: odkszta³cenia plastycznego, wy¿arzania lub odpuszczania [4, 5]. Jednym ze sposobów
1)
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3)

Pañstwowy Uniwersytet Techniczny w Togliatti, Rosja.
Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych, Politechnika Lubelska.
Narodowy Uniwersytet Techniczny w Sewastopolu, Ukraina.

55

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI

NR 5, 2010

zachowania niezmiennoci kszta³tu czêci jest obróbka cieplna przy ustalonym na sztywno
po³o¿enia pó³fabrykatu  w trakcie obróbki cieplnej bez takiego ustalenia (na przyk³ad
przy odpuszczaniu) praktycznie prawie zawsze zmianie ulegaj¹ wymiary czêci. Z³o¿ony stan mechaniczny materia³u, w trakcie obróbki cieplnej wyrobów o podwy¿szonym
poziomie naprê¿eñ oraz ró¿norodnoæ jego stanów fazowych, mog¹ byæ przyczyn¹
zmiany wymiarów czêci w trakcie kolejnych operacji obróbki mechanicznej lub sk³adowania. Paczenie w stanie swobodnym ma miejsce równie¿ po obróbce cieplnej, pocz¹tkowo czêsto w okrelonym kierunku (zginanie, rozci¹ganie), przed zakoñczeniem
przekszta³ceñ fazowych i odkszta³ceñ niesprê¿ystych. Ustalenie wyrobu przy hartowaniu tak¿e charakteryzuje siê okrelon¹ specyfik¹. Na przyk³ad wtedy, kiedy ustalenie
wyrobu hartowanego trwa dosyæ d³ugo, odkszta³cenia s¹ niewielkie (w przypadku próbek
12% wielkoci odkszta³cenia plastycznego powstaj¹cego przy obci¹¿eniu) [6]. Odpuszczanie realizowane po hartowaniu, w szczególnoci przy wystêpowaniu austenitu
szcz¹tkowego, gdy w materiale zachodz¹ przekszta³cenia fazowe (na przyk³ad oko³o
10%), zwiêksza dzia³ania wtórne, które sumuj¹ siê z poprzednimi (w tych samych
kierunkach). Ostateczne odkszta³cenie wyrobu mo¿e byæ modelowane zale¿noci¹ nieliniow¹ w funkcji dzia³aj¹cych naprê¿eñ.

SPECYFIKA I WYMAGANIA DO DOK£ADNOCI OBRÓBKI WA£ÓW
O MA£EJ SZTYWNOCI
W celu minimalizacji paczenia  odkszta³ceñ wa³ów o ma³ej sztywnoci, w trakcie obróbki cieplnej pod obci¹¿eniem nale¿y stworzyæ warunki do powstania odpowiedniego odkszta³cenia plastycznego lub przemiany fazowej. Na przyk³ad, w trakcie
przemiany martenzytycznej stal traci wytrzyma³oæ i ulega niewielkiemu odkszta³ceniu (s02 ulega zmniejszeniu od 12 do 14 razy). Przy temperaturach hartowniczych
pole naprê¿eñ szcz¹tkowych ulega redukcji do zera i jest jednorodne w przekroju 
pe³nej likwidacji ulega warstwa utwardzona przez zgniot. Technologicznie trudne jest
utrzymanie takiego stanu materia³u przy ch³odzeniu do temperatury otoczenia. Parametry geometryczne dok³adnoci pó³fabrykatu po prostowaniu i obróbce mechanicznej nie mog¹ byæ wiêksze od tolerancji na obróbkê kszta³tuj¹c¹. Nierównomiernoæ
odkszta³ceñ w przekroju poprzecznym i wzd³u¿ pó³fabrykatu jest spowodowana niedok³adnoci¹ wykonania (szczególnie wielkoci¹ mimorodu pó³fabrykatu  nie pokrywania siê osi technologicznej i teoretycznej czêci). Przy obci¹¿eniu, niesymetrycznoæ w przekroju poprzecznym w wyniku odkszta³ceñ prowadzi do powstania
momentu zginaj¹cego.
Rozpatrzone zostan¹ kolejne dzia³ania (procesy) technologiczne przy wprowadzeniu odkszta³cenia osiowego, w przypadku materia³u nagrzanego i bez jego nagrzewania. W zale¿noci od przeznaczenia wyrobu, ka¿da operacja mo¿e wystêpowaæ jako
samodzielna. Istota pierwszego procesu technologicznego polega na tym, ¿e przy rozci¹ganiu wszystkie si³y wzd³u¿ne, w pierwszym przybli¿eniu, s¹ jednakowe  powstaj¹
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Rys. 1. Odkszta³cenia i naprê¿enia przy obci¹¿eniu osiowym
Fig. 1. Strain and stresses during axial tensions

takie same naprê¿enia (rys. 1a). Wielkoæ naprê¿eñ roboczych sr mo¿na okreliæ z
diagramu naprê¿eñ wed³ug wielkoci odkszta³cenia wzglêdnego ep (rys. 1c).
Na odcinkach skrzywionych pomimo rozci¹gania ma miejsce równie¿ prostowanie
pó³fabrykatu, w wyniku czego odkszta³cenia wzglêdne warstw wzd³u¿nych tych odcinków s¹ ró¿ne. Zwykle promieñ krzywizny nie jest mniejszy ni¿ 2030-krotna wysokoæ przekroju poprzecznego pó³fabrykatów walcowanych, a wiêc charakter rozk³adu
odkszta³ceñ w przekroju wa³u przy prostowaniu mo¿na przyj¹æ taki, jak przy zginaniu
belki prostoliniowej. W tym przypadku rozk³ad odkszta³ceñ wzglêdnych, wzd³u¿ wysokoci pó³fabrykatu, jest zgodny z zale¿noci¹ liniow¹ (rys. 1b), a ich wartoæ najmniejsz¹ i najwiêksz¹ w warstwach skrajnych zewnêtrznej i wewnêtrznej wa³u, mo¿na
przedstawiæ jako:
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gdzie: rsk  promieñ krzywizny pó³fabrykatu.
Wartoci wyd³u¿eñ wzglêdnych znajduj¹ siê w zakresie, przedstawionym na diagramie naprê¿eñ stref¹ ed  em (rys. 1c). Mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e modu³ sprê¿ystoci
pod³u¿nej Ey jest sta³y. W tym przypadku rozk³ad naprê¿eñ równie¿ odpowiada zale¿noci liniowej (rys. 1, b). Zale¿noæ naprê¿eñ w strefie odkszta³ceñ wzglêdnych mo¿na zapisaæ jako:
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gdzie: v  wspó³rzêdna naprê¿eñ od centralnej warstwy pó³fabrykatu.

57

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI

NR 5, 2010

Si³a rozci¹gaj¹ca i moment zginaj¹cy wyznaczane s¹ z zale¿noci:
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(2)

W wyniku nierównomiernego rozk³adu naprê¿eñ, po rednicy na odcinkach skrzywionych, dzia³a moment si³ wewnêtrznych, który powinien byæ równowa¿ony momentem zginaj¹cym zewnêtrznym. Moment ten powstaje w wyniku przemieszczenia
rodka ciê¿koci przekroju poprzecznego skrzywionego odcinka wa³u, w stosunku do
linii dzia³ania si³y rozci¹gaj¹cej. W tym przypadku moment zginaj¹cy od si³ zewnêtrznych jest równy Mzewn = Froz × ye, gdzie yå  jest wielkoci¹ bezwzglêdn¹ czêci skrzywienia ostatecznego, któr¹ mo¿na przedstawiæ przy pomocy znanych wielkoci:
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-  ( \  U  6 V U .

(3)

Wielkoæ sr jest tylko czêci¹, pozosta³ego po prostowaniu, naprê¿enia. Podstawowa czêæ skrzywienia koñcowego powstaje po zdjêciu zewnêtrznego obci¹¿enia rozci¹gaj¹cego, w wyniku relaksacji naprê¿eñ szcz¹tkowych i oddzia³ywañ niesprê¿ystych, to znaczy skrzywione wczeniej odcinki czêciowo odbudowuj¹ krzywiznê,
poniewa¿ przestaje na nie oddzia³ywaæ oprócz si³ rozci¹gaj¹cych równie¿ moment zginaj¹cy spowodowany tymi si³ami.
Na podstawie przeprowadzonych badañ analitycznych procesów odkszta³cenia
osiowego wa³u mo¿na wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e krzywizna ostateczna wyrobu zale¿y od
skrzywienia pocz¹tkowego 1/Rkr, od w³aciwoci fizyko- mechanicznych materia³u i
technologii wykonania. W zwi¹zku z tym nale¿y odnotowaæ kilka podejæ do projektowania procesów technologicznych obróbki wa³ów o ma³ej sztywnoci, w zale¿noci
od materia³u pó³fabrykatu. W przypadku, kiedy materia³ pó³fabrykatu ma charakterystykê rosn¹c¹ to, przy okrelaniu zewnêtrznego obci¹¿enia rozci¹gaj¹cego, strefa wyd³u¿eñ wzglêdnych ed  em powinna odpowiadaæ odcinkowi diagramu s  e, o minimalnym module sprê¿ystoci pod³u¿nej. W przypadku stali niskowêglowych jest to
strefa plastycznoci (Ey. = 0). Przy okrelaniu odkszta³cenia osiowego, materia³ów
sk³onnych do umacniania, strefa ed  em na diagramie s  e powinna byæ umiejscowiona po odcinku pocz¹tkowym wznoszenia siê krzywizny naprê¿eñ. Stale wysokowêglowe i wysokostopowe, charakteryzuj¹ siê du¿ym wzrostem naprê¿eñ na odcinku wyd³u¿enia równomiernego, w wyniku du¿ych wartoci modu³u sprê¿ystoci pod³u¿nej,
wymagane s¹ wiêc du¿e obci¹¿enia osiowe, co powoduje, ¿e odkszta³cenia znacznie
przekraczaj¹c granicê wytrzyma³oci materia³u.
Przedstawione podejcie technologiczne, umo¿liwiaj¹ce zmniejszenie krzywizny
czêci osiowosymetrycznych, jest do przyjêcia w przypadku procesu obróbki zgrubnej
(wstêpnej) w przypadku wa³ów o stosunku L/d = 100, nieprzejawiaj¹cych sk³onnoci
do umacniania.
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W celu zwiêkszenia dok³adnoci i niezmiennoci kszta³tu geometrycznego czêci o
ma³ej sztywnoci opracowano sposób, ³¹cz¹cy w sobie proces prostowania i obróbki
cieplnej [10, 11]. Istota tej metody polega na tym, ¿e odkszta³cenie osiowe  rozci¹ganie jest przyk³adane do wa³u przy nagrzewaniu (do temperatury hartowania), natomiast
prêdkoæ stygniêcia wa³u (zamocowanego w urz¹dzeniu) jest kilkakrotnie wiêksza ni¿
urz¹dzenia (rys. 2a). Na rysunkach 2 i 3 cyfr¹ 1 oznaczono urz¹dzenie, a 2  wyrób
oraz charakterystyki przy nagrzewaniu i ch³odzeniu.
Przy obliczeniach teoretycznych za³o¿ono, ¿e krzywizna osi pó³fabrykatu opisywana jest sinusoid¹:

\ D  VLQ S  [  / ,

(4)

a wielkoæ zmiany d³ugoci pó³fabrykatu okrelana jest zale¿noci¹ (rys. 2a):

'/ S   \D   / ,

(5)

gdzie: a  pocz¹tkowa strza³ka ugiêcia.
Przy rozci¹ganiu pó³fabrykatu o krzywinie pocz¹tkowe nie wiêkszej ni¿ 1% na
d³ugoci L, wielkoæ odkszta³ceñ ya1 jest powi¹zana z krzywizn¹ pocz¹tkow¹ ya zale¿noci¹:
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(6)

z której mo¿na okreliæ wartoæ obci¹¿enia osiowego, niezbêdnego do zmniejszenia
ugiêcia
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gdzie: Fkr  si³a osiowa krytyczna.
Zale¿noæ naprê¿eñ od wyd³u¿eñ wzglêdnych mo¿e byæ stosowana pod warunkiem spe³nienia nierównoci (8):
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,

(8)

je¿eli l < 100, to osiowa si³a rozci¹gaj¹ca powinna byæ okrelana z zale¿noci:
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(9)

gdzie Spó³  pole przekroju poprzecznego pó³fabrykatu.
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Rys. 2. Schemat uproszczony realizacji technologicznej metodyobróbki:
a) charakterystyki przy nagrzewaniu, b) ch³odzeniu
Fig. 2. Simplified model of realization of technological method of processing::
a) temperature profiles while heating, b) cooling

Rys. 3. Zale¿noci temperatury ch³odzenia urz¹dzenia i pó³fabrykatu:
a) zale¿noæ naprê¿eñ. b) wyd³u¿eñ wzglêdnych
Fig. 3. The relation between the temperature of cooling the device and semimanufactured
article: a) the relation between strains, b) unit elongation
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Na podstawie danych obliczeniowych mo¿na stwierdziæ, ¿e do osi¹gniêcia granicy
proporcjonalnoci materia³u (na przyk³ad stal nierdzewna) pó³fabrykatu o rednicy
60 mm i d³ugoci 3000 mm, w przypadku którego s02 = 200 N/mm2, jest konieczne
przy³o¿enie si³y osiowej w granicach 6×105 N. Proces odkszta³cenia osiowego, oprócz
wymienionych wad, ma wiêc jeszcze jedn¹  niezbêdny jest napêd o du¿ej mocy.
W proponowanych technikach znajduj¹ zastosowanie podstawy fizyczne procesu obróbki cieplnej; odkszta³cenie osiowe pó³fabrykatu jest uzyskiwane w wyniku doboru
odpowiednich wspó³czynników rozszerzalnoci cieplnej wyrobu i urz¹dzenia oraz ich
d³ugoci (pó³fabrykat jest umieszczany w urz¹dzeniu i mocowany  rys. 2a). Ró¿nica
wyd³u¿eñ pó³fabrykatu i urz¹dzenia jest okrelana z zale¿noci:

'/ D XU] 7 $  7 $  /XU]  D SyO 7 $  7 $  / SyO .

(10)

Analiza pokazuje, ¿e ze wzrostem temperatury nagrzewania ró¿nica wyd³u¿eñ wzrasta nieliniowo. W celu utrzymania niezmiennoci geometrii wyrobu przy obróbce cieplnej w urz¹dzeniu, nale¿y wytworzyæ wyd³u¿enie sumaryczne nie mniejsze ni¿ 1% jego
d³ugoci.
Przy nagrzewaniu pó³fabrykat ulega wyd³u¿eniu o:

'/

'  '   '   '   /  . ,

(11)

gdzie: D1  pocz¹tkow¹ krzywizn¹ pó³fabrykatu,
D2  ró¿nic¹ wspó³czynników rozszerzalnoci cieplnej materia³ów,
D02  umownym przedzia³em proporcjonalnoci przy T = 20 °C,
D3  wyd³u¿eniem wzglêdnym pó³fabrykatu,
K1 = Spó³ + Spól / Sprz  wspó³czynnik uwzglêdniaj¹cy ciniêcie przyrz¹du
(Spól, Sprz  odpowiednio pole przekroju poprzecznego przyrz¹du i pó³fabrykatu).
Analiza zale¿noci obliczeniowych (11) pokazuje, ¿e ze wzrostem temperatury nagrzewania, odkszta³cenie osiowe pó³fabrykatu ronie nieliniowo i wynosi nie wiêcej ni¿ 1%.
W proponowanym rozwi¹zaniu wa³ odkszta³ca siê, przy nagrzewaniu, z za³o¿on¹
prêdkoci¹, zgodnie z technologi¹ obróbki cieplnej. Urz¹dzenie wyd³u¿a siê w wiêkszym stopniu ni¿ wyrób  proporcjonalnie do ró¿nicy wspó³czynników rozszerzalnoci
liniowej, a prêdkoæ jego ch³odzenia jest mniejsza od 1,5 do 3 razy od prêdkoci ch³odzenia wa³u.
Umo¿liwia to stabilizacjê obci¹¿enia osiowego na pocz¹tku ch³odzenia i ³agodne
zdjêcie obci¹¿enia. Przy obliczaniu typowych procesów nale¿y rozwi¹zaæ problem niestacjonarnej przewodnoci cieplnej, to znaczy okreliæ zale¿noæ zmiany temperatury i
iloci przekazywanego ciep³a w czasie, w dowolnym punkcie cia³a. Równanie ró¿niczkowe przewodnoci cieplnej w przypadku cia³ sztywnych ma postaæ:

w7
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E

w 7 w 7 w 7


.
w[  w\  w] 

(12)
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W celu rozwi¹zania analitycznego równania (12) nale¿y wyznaczyæ warunki brzegowe: 1) pocz¹tkowy rozk³ad temperatury w materiale; 2) oddzia³ywanie na powierzchniê rodowiska zewnêtrznego  mo¿na je okreliæ na trzy sposoby: a) temperatur¹
powierzchni, b) iloci¹ ciep³a przechodz¹cego przez powierzchniê, c) temperatur¹ otoczenia zewnêtrznego i wspó³czynnikiem wnikania ciep³a g. Zgodnie z prawem Newtona:
$
G4 E 7SU]
 7F$ G6 ,

(13)

R
gdzie: dQ  iloæ ciep³a, 7 SU] ,

7F$  temperatura cianki przyrz¹du i cieczy,

dS  jednostka powierzchni,
b  wspó³czynnik przewodnoci temperaturowej.
Wynikiem rozwi¹zania równania (12) jest funkcja, która powinna jednoczenie spe³niaæ warunki brzegowe. Szukana funkcja zale¿y od du¿ej iloci parametrów, które mo¿na
zgrupowaæ w dwa bezwymiarowe zestawy:
 liczba Biota  Bi = g×d / j,
 kryterium Fouriera  F0 = b×t / d,
gdzie: j  wspó³czynnik przewodzenia ciep³a,
d  gruboæ cianki przyrz¹du,
g  wspó³czynnik wnikania ciep³a,
t  czas ch³odzenia.
Na podstawie drugiego twierdzenia podobieñstwa, szukana funkcja w postaci bezwymiarowej Q / Q¢, w ró¿nych punktach, mo¿e byæ przedstawiona jako:

4  4c

%L  )  / ,

gdzie: L = x / d, x  wspó³rzêdne strefy nagrzewania.
Wa³ mo¿na przedstawiæ jako nieskoñczenie d³ugi cylinder o promieniu R; w tym
przypadku równanie ró¿niczkowe przewodnoci cieplnej ma postaæ:

w4  wW
Warunki brzegowe:
Warunki pocz¹tkowe:

E w 4  wW   w4  WwW .

(14)

przy r = R; ¶Q / ¶t = g×Q / jc.
przy t = 0; Q = Q¢.

Na wykresie zale¿noci e = y(T°) (rys. 2b) pokazano charakter zale¿noci odkszta³cenia przyrz¹du i wa³u przy ch³odzeniu, gdzie eost  odkszta³cenie pó³fabrykatu równe
ep³ (rys. 3b)  w przypadku ró¿nicy wspó³czynników rozszerzalnoci liniowej.
Je¿eli wspó³czynniki rozszerzalnoci cieplnej pó³fabrykatu i przyrz¹du s¹ jednakowe, to odkszta³cenie osiowe jest okrelane jako ró¿nica d³ugoci przyrz¹du i pó³fabrykatu lub w wyniku odpowiedniego doboru prêdkoci ich ch³odzenia (rys. 3a).
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Naprê¿enia rozci¹gaj¹ce osiowe przy obróbce cieplnej s¹ okrelane z zale¿noci:

D7  '7 $  (  6 Syá  6 SU] ,

VU

(15)

gdzie: DT  ró¿nica temperatury pó³fabrykatu i przyrz¹du przy ch³odzeniu,
aT = a(T°) + T°×da / dT°  rzeczywista ró¿nica wspó³czynników
rozszerzalnoci cieplnej.
Przy hartowaniu wa³u stopniowanego warunki równoci naprê¿eñ roboczych,
na wszystkich jego stopniach, s¹ okrelane z zale¿noci:
Q
Q
6 SyO  ( SyO
 D 7 $  7 $  6 SU]
Q
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Q 
Q 
6 SyO
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(16)

Q 

gdzie: 6 SyO , 6 Syá , 6 SU] , 6 SU] ,  p³aszczyzny przekrojów poprzecznych pó³fabrykatu
i przyrz¹du w n i n  1 stopniach.
W pierwszym etapie ch³odzenia wa³u w przyrz¹dzie, gdy ró¿nica temperatur wa³u
i przyrz¹du jest maksymalna, odkszta³cenia ostateczne pó³fabrykatu s¹ sum¹ odkszta³ceñ sprê¿ystych ey, plastycznych epl i temperaturowych eT:
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gdzie: H 7
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Opracowana technologia obróbki cieplnej, z przy³o¿eniem odkszta³ceñ osiowych,
umo¿liwia, niezale¿nie od w³aciwoci materia³u, eliminacjê naprê¿eñ pozosta³ych od operacji poprzednich [8]. Przy ch³odzeniu wa³u, zamocowanego w przyrz¹dzie powstaj¹
jednak nowe naprê¿enia rozci¹gaj¹ce, o rozk³adzie równomiernie w przekroju pó³fabrykatu. Poziom naprê¿eñ koñcowych jest okrelany zale¿noci¹:

V

(  H \  H SO  H 7 .

(18)

Przy ch³odzeniu powierzchnia zewnêtrzna pó³fabrykatu ostyga szybciej ni¿ wewnêtrzna. Znak naprê¿eñ w warstwach wierzchnich bêdzie wiêc przeciwny w stosunku do znaku naprê¿eñ wewn¹trz pó³fabrykatu. Po och³odzeniu ca³kowitym znaki naprê¿eñ ulegn¹ zamianie. Zalet¹ proponowanego rozwi¹zania technologicznego jest uzyskanie takich samych znaków naprê¿eñ w warstwach zewnêtrznych, co wyklucza
paczenie czêci. Dalsza obróbka przy równomiernym zdejmowaniu metalu odnonie
do osi wa³u równie¿ nie spowoduje paczenia czêci.
Przedstawione zale¿noci s¹ prawid³owe przy za³o¿eniu liniowoci modelu. Nieliniowoæ, to znaczy odkszta³cenie plastyczne przy hartowaniu z odkszta³ceniem osio-
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wym, nie przekracza 1%, co umo¿liwia jej aproksymacjê z wystarczaj¹c¹ w praktyce
dok³adnoci¹.
Proces hartowania jest pocz¹tkiem technologii obróbki cieplnej, a wiêc procesy
relaksacji i inne nastêpstwa tutaj nie s¹ rozpatrywane. Kontrola czynna stanu materia³ów, w procesie nagrzewania i odkszta³cenia pó³fabrykatu, umo¿liwia sterowanie naprê¿eniami szcz¹tkowymi w trakcie ca³ego czasu obróbki.

PRZYK£AD URZ¥DZENIA DO STEROWANIA PROCESEM
ODKSZTA£CEÑ PLASTYCZNYCH WA£ÓW O MA£EJ SZTYWNOCI
Urz¹dzenie do realizacji sposobu sterowania procesem odkszta³cenia plastycznego,
wa³ów o ma³ej sztywnoci (rys. 4) [3], zawiera piec szybowy 1, z sekcyjnymi elektrycznymi elementami grzewczymi 2. Obrabiany pó³fabrykat jest ustawiany w pryzmie
i umieszczany w piecu. Wstêpnie na pó³fabrykacie s¹ ustawiane ¿ebra, rozdzielaj¹ce
przestrzeñ pieca szybowego na komory, przy czym ka¿da komora posiada wejcie i
wyjcie powietrza ch³odz¹cego.
Po ustawieniu na sztywno pó³fabrykatu, s¹ w³¹czane elementy grzewcze w celu
nagrzania pó³fabrykatu. Wartoæ bie¿¹ca temperatury jest okrelana przy pomocy
termopar, znajduj¹cych siê w ka¿dej komorze. Po osi¹gniêciu temperatury pó³fabrykatu T = 300 °C jest w³¹czany system oddzia³ywania osiowego (rozci¹gania) na pó³fabrykat.
W³aciwoci fizyko-mechaniczne wzd³u¿ pó³fabrykatu nie s¹ jednakowe, tak wiêc
na ró¿nych jego odcinkach czas osi¹gniêcia granicy plastycznoci mo¿e byæ inny. Rejestracja miejsca naruszenia proporcjonalnoci wyd³u¿enia osiowego jest wykonywana
przy pomocy czujnika pneumatycznego (na rys. 4 umownie niepokazany).

Rys. 4. Schemat urz¹dzenia do sterowania procesem odkszta³ceñ plastycznych wa³u
o ma³ej sztywnoci
Fig. 4. Diagram of control device for process of elastic strain of non-rigid shafts
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Elektryczne sekcje grzewcze, na odcinku, na którym wystêpuje strefa umocnienia
plastycznego, s¹ od³¹czane i jest w³¹czana sprê¿arka podaj¹ca powietrze ch³odz¹ce.
Odcinek pó³fabrykatu ch³odzony powietrzem osi¹ga temperaturê T = 200 °C, po
czym znowu nastêpuje nagrzewanie po od³¹czeniu podawania powietrza. Na rysunku 5
jest przedstawiony schemat obliczeniowy do okrelenia czasu och³odzenia odcinka i
jego d³ugoci.
Materia³ pó³fabrykatu: stal X10CrNi18-8, masa w³aciwa  g = 7900 kg/m3, wspó³czynnik przewodnoci cieplnej  lst = 14,5 W/m°Ñ, pojemnoæ cieplna  C = 0,5 kJ/
kg°Ñ, wspó³czynnik przekazywania ciep³a od powietrza do wa³u  yw = 6 W/m2°Ñ,
wspó³czynnik przewodnoci cieplnej  m = 5×10-6 m2/s.

Rys. 5. Schemat obliczeniowy do okrelania d³ugoci odcinka oraz czasu jego ch³odzenia
Fig. 5. Computational scheme for defining the length of section and the time of cooling it

Rozpatrzono przekazywanie ciep³a przez sworzeñ cylindryczny, którego przekrój
poprzeczny jest równy: S = p×R2, a obwód przekroju U = 2p×R, (R  promieñ wa³u).
Temperatura sworznia zmienia siê tylko wzd³u¿ jego d³ugoci  jest funkcj¹ jego
d³ugoci, to znaczy

7$

I [ .

Okrelono zasadê zmiany temperatury wzd³u¿ sworznia i iloæ ciep³a, przekazywanego przez sworzeñ przy trybie stacjonarnym.
W odleg³oci x od pocz¹tku odcinka (rys. 5) wyodrêbniano element dx, w przypadku którego zapisano równanie bilansu cieplnego:

4 c  4 cc G4 .
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Zgodnie z zasad¹ Fouriera:

4c OSU]  6

G7 $ ,
G[

G7 $
 G[ ,
4cc O SU]  6 T 
G[

4 4

a wiêc

O SU] 6

G7 
G7 
 O SU] 6 T 
G[ ,
G[
G[

(19)

z drugiej strony

G4 D % 8 T  G[ .

(20)

Porównuj¹c zale¿noci (19) i (20) otrzymano:

G 7
G[ 
gdzie: P

\ % 8  7
O SU]  6

P  T ,

(21)

\ %  8  O SU]  6 [1/m].

Rozwi¹zanie równania (21) mo¿na zapisaæ w postaci:

7$



 H P[  &  H  P[ .

Wartoci wspó³czynników C1 oraz C2 s¹ wyznaczane z warunków brzegowych.
W przypadku sworznia o nieskoñczonej d³ugoci i przekroju okr¹g³ym:

8 6
.

[P

[

\ % 8
O SU]  6
7$

 ' ,
[


 

[ ,

7$  H  P[ ,

gdzie: x  wspó³rzêdna bie¿¹ca,
T° = T°  Toddz  temperatura otoczenia,
7$ 7$  7 SRZ  temperatura pocz¹tkowa,
$
T°  temperatura bie¿¹ca, 7$ $ & , 7 SRZ

 $

.

Równanie krzywej temperaturowej przy danych warunkach jest nastêpuj¹ce:

7$
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Z równania (22) jest wyznaczana d³ugoæ odcinka x, na którym zostanie ustalona
temperatura T° = 200°:
T° = T°  Tpow = 260°  30° = 170 °C,




 [
H
[


  [


 [

 P

 PP

Schemat obliczeniowy do okrelenia czasu ch³odzenia odcinka przedstawiono na
rysunku 6.

Rys. 6. Schemat obliczeniowy do okrelania czasu ch³odzenia odcinka
Fig. 6. Computational scheme for defining the time of cooling the section

Iloæ ciep³a przekazywanego przez przekrój jest równa:

4

O&7  6  P  7

 

  
     J.


Czas ch³odzenia odcinka wa³u, w przypadku kryteriów:

%L \ %  5  O&7
)

P W  G 

      ,

  W   

W .

Stosuj¹c zale¿noæ przy ma³ych wartociach Bi otrzymano:

7

7 c  H  %  ) ,
L

(23)

gdzie: T° = 200°  30°=170°C, T¢ = 300°  30°=270°C.
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Z zale¿noci (23) jest okrelany czas ch³odzenia odcinka wa³u

W

Tc
G   OQ

T


    


  OQ




    

 K  V

Iloæ ciep³a, odprowadzanego przez powietrze w czasie pe³nego och³odzenia odcinka wa³u o d³ugoci L = 300 mm przy T¢ = 100°C, wyznacza siê jako:

4c F  J  9  7 c ,

9

S  5
/


  
      m2,


4c         

 J.

Iloæ ciep³a przep³ywaj¹cego przez przekrój w czasie t = 90 s jest okrelana z zale¿noci:

4



      J.

W zwi¹zku z tym, ¿e modu³ sprê¿ystoci odzwierciedla zmianê miêdzyatomowych
si³ adhezyjnych, wraz ze zmian¹ odleg³oci miêdzyatomowych naturalne jest oczekiwanie, i¿ modu³y sprê¿ystoci powinny byæ powi¹zane z parametrami siatki.
Poziom temperatury istotnie wp³ywa na odkszta³cenie plastyczne (rys. 4).
Jak wynika z rysunku 4 opór przeciwko pocz¹tkowym odkszta³ceniom plastycznym
(granica plastycznoci) w istotny sposób zale¿y od temperatury. Przy zmianie temperatury wystêpuj¹ zasadnicze ró¿nice pomiêdzy metalami z sieci¹ regularn¹ przestrzennie
centryczn¹ i sieci¹ regularn¹ p³asko centryczn¹ [8]. Odkszta³cenie metalu przy ró¿nych
temperaturach zale¿y g³ównie od dwóch czynników: wp³ywu temperatury na kierunek
przep³ywu ciep³a przy danej strukturze odkszta³canego metalu oraz wp³ywu ró¿nic w
strukturze (na przyk³ad ró¿nej gêstoci dyslokacji), powstaj¹cych przy ró¿nych temperaturach w przypadku materia³ów o okrelonym stopniu odkszta³cenia.
Wp³yw temperatury na krzyw¹ umocnienia metalu o sieci regularnej p³asko centrycznej
(stal X10CrNi18-8) wynika z tego, ¿e metal w stanie odkszta³conym ma ró¿n¹ strukturê
przy ró¿nych temperaturach  nie zauwa¿ono du¿ej zmiany wartoci naprê¿enia przy
zmianie temperatury. Przekszta³cenia fizyko-mechaniczne zachodz¹ce przy zmianie temperatury w istotny sposób wp³ywaj¹ na plastycznoæ i ci¹gliwoæ. Przy obni¿eniu temperatury w wiêkszym stopniu zmniejsza siê plastycznoæ, a nie ci¹gliwoæ.
Szeroko rozpowszechnione jest prostowanie osiowe. Przy wyci¹ganiu pó³fabrykatu cylindrycznego wszystkie w³ókna s¹ doprowadzane do granicy plastycznoci, dlatego wystêpuj¹ce wczeniej naprê¿enia szcz¹tkowe osiowe zanikaj¹. W procesie prostowania osiowego przy odkszta³ceniach ostatecznych 0,51% naprê¿enia szcz¹tkowe
zanikaj¹ w pe³ni [6].
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Badania, prostowania osiowego wa³ów o ma³ej sztywnoci ze stali austenitycznej
X10CrNi18-8 (po³¹czone z operacj¹ hartowania, wykonywan¹ w celu zwiêkszenia
odpornoci korozyjnej stali) przeprowadzono w urz¹dzeniu do obróbki cieplno-mechanicznej  odpuszczanie w tym przypadku nie jest wymagane [5]. Stale austenityczne
charakteryzuj¹ siê du¿ym wspó³czynnikiem rozszerzalnoci i nisk¹ granic¹ plastycznoci, a wiêc w celu wytworzenia obci¹¿enia prostowania osiowego, po zakoñczeniu
nagrzewania pó³fabrykatu wa³u do hartowania, koñce jego s¹ ustalane w urz¹dzeniu
(wykonanym ze stali o wspó³czynniku rozszerzalnoci termicznej ni¿szym ni¿ materia³
pó³fabrykatu wa³u), które jest poddawane ch³odzeniu.
W wyniku ró¿nicy wspó³czynników rozszerzalnoci cieplnej, przy ch³odzeniu powstaje obci¹¿enie osiowe, które dzia³aj¹c na pó³fabrykat wa³u powoduje jego prostowanie osiowe.

PODSUMOWANIE
Przeanalizowano procesy technologiczne, z zastosowaniem odkszta³cenia osiowego, w przypadku materia³u nagrzanego i nienagrzanego. Ka¿da operacja mo¿e byæ realizowana jako samodzielna w zale¿noci od przeznaczenia wyrobu.
W celu zwiêkszenia dok³adnoci i niezmiennoci kszta³tu geometrycznego czêci o
ma³ej sztywnoci, opracowano sposób ³¹cz¹cy proces prostowania i obróbki cieplnej.
Istota jego polega na tym, ¿e odkszta³cenie osiowe  rozci¹ganie ma miejsce przy nagrzewaniu wa³u, natomiast przy stygniêciu wyrób jest ustalany odnonie urz¹dzenia,
przy czym prêdkoæ stygniêcia wa³u jest kilkakrotnie wiêksza ni¿ urz¹dzenia. Ma zastosowanie fizyka samego procesu obróbki cieplnej  odkszta³cenie osiowe pó³fabrykatu jest realizowane w wyniku doboru wspó³czynników rozszerzalnoci cieplnej wyrobu i urz¹dzenia, oraz ich d³ugoci.
Przeprowadzono badania eksperymentalne  w opracowanym urz¹dzeniu do obróbki cieplno-mechanicznej, w przypadku prostowania osiowego wa³ów o ma³ej sztywnoci ze stali austenitycznej X10CrNi18-8, po³¹czonego z operacj¹ hartowania (przeprowadzan¹ w celu zwiêkszenia odpornoci korozyjnej stali)  potwierdzi³y prawid³owoæ przyjêtych za³o¿eñ teoretycznych.
Zastosowanie proponowanego sposobu obróbki wa³ów, o ma³ej sztywnoci,
w przedsiêbiorstwach przemys³u maszynowego, umo¿liwi znacz¹ce podwy¿szenie jakoci tych wyrobów, przy du¿ej wydajnoci ich wytwarzania.
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THE THEORETICAL AND EXPERIMENTAL BASES OF MODELLING
THE THERMO-MECHANICAL PROCESSING OF NON-RIGID SHAFTS
Summary
The paper introduces scientific principles of modeling the thermo-mechanical processing of
non-rigid shafts. The schemes of realization of the thermo-mechanical processing of nonrigid shafts, the results of research of strains and stresses during axial tension and temperature profiles while heating and cooling were presented. The example of device for controlling
the process of non-rigid shafts elastic deformation was introduced.
Keywords: modeling, non-rigid shafts, thermo-mechanical processing.
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