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MODELOWANIE UK£ADU DYNAMICZNEGO OBRÓBKI
CIEPLNO-MECHANICZNEJ WA£ÓW O MA£EJ SZTYWNOCI
Streszczenie. W artykule rozpatrzono metodologiê opracowania modeli matematycznych
obróbki cieplno-mechanicznej wa³ów ma³ej sztywnoci. Przedstawiono analizê modeli sterowania: odkszta³ceniami sprê¿ysto-plastycznymi, niezmiennoci¹ obci¹¿eñ zewnêtrznych i procesów zdejmowania obci¹¿eñ. Do analizy jakociowej procesów opracowano modele matematyczne uk³adu dynamicznego obróbki cieplno-mechanicznej wa³ów o ma³ej sztywnoci.
Przedstawiono proste modele trzyelementowe, opisuj¹ce tylko naprê¿enia i odkszta³cenia.
Przeanalizowano równie¿ bardziej z³o¿one modele matematyczne, opisuj¹ce niesprê¿yste cia³a sztywne.
S³owa kluczowe: modelowanie, uk³ad dynamiczny, wa³y o ma³ej sztywnoci, obróbka cieplno-mechaniczna

WSTÊP
W wielu wspó³czesnych agregatach, maszynach i przyrz¹dach s¹ stosowane bardzo dok³adne czêci o ma³ej sztywnoci. Ci¹g³y wzrost ich iloci jest spowodowany
zwiêkszaniem siê produkcji maszyn precyzyjnych, mo¿liwej dziêki doskonaleniu metod
obliczeñ wytrzyma³ociowych, optymalizacji kszta³tu czêci i konstrukcji oraz obni¿aniu iloci materia³u potrzebnego do wytworzenia czêci.
Analiza dowiadczeñ przemys³owych wytwarzania takich elementów w produkcji
ma³oseryjnej i seryjnej pokaza³a, ¿e tradycyjne sposoby obróbki czêci sztywnych s¹
ma³o efektywne przy wytwarzaniu wyrobów o ma³ej sztywnoci, dlatego w praktyce
przy ich obróbce s¹ zani¿ane parametry obróbki oraz stosowane jest docieranie rêczne.
Prowadzi to do zwiêkszenia pracoch³onnoci obróbki, nie gwarantuje przy tym wymaganej jakoci wyrobów [4].
Paczenie siê czêci o ma³ej sztywnoci jest uzale¿nione od naprê¿eñ szcz¹tkowych,
powstaj¹cych w wyniku odkszta³ceñ plastycznych o ró¿nej wielkoci przy obci¹¿eniu
pó³fabrykatu. W trakcie walcowaniu pó³fabrykatów o du¿ej d³ugoci mo¿na wyodrêb-
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niæ dwie przyczyny powstawania naprê¿eñ szcz¹tkowych: nierównomiernoæ odkszta³ceñ
plastycznych metalu przy jego zgniocie i niejednorodnoæ pola temperaturowego podczas ch³odzenia.
Poziom naprê¿eñ szcz¹tkowych w czêciach o ma³ej sztywnoci, w zale¿noci od
w³aciwoci fizyko-mechanicznych, mo¿e zostaæ obni¿ony w wyniku zastosowania:
odkszta³ceñ plastycznych, wy¿arzania, odpuszczania [1, 2]. Jednym ze sposobów
umo¿liwiaj¹cych zachowanie niezmiennoci kszta³tu 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, w których naprê¿enia maj¹ du¿e wartoci, w po³¹czeniu z ró¿norodnoci¹ wystêpuj¹cych stanów fazowych, mo¿e spowodowaæ zmianê wymiarów przedmiotu w trakcie
kolejnych operacji obróbki mechanicznej lub sk³adowania. Paczenie w stanie swobodnym ma miejsce równie¿ po obróbce cieplnej, przed zakoñczeniem procesu przekszta³ceñ fazowych i odkszta³ceñ niesprê¿ystych. Ustalenie wyrobu przy hartowaniu tak¿e
charakteryzuje siê okrelon¹ specyfik¹. W przypadku, kiedy ustalenie wyrobu hartowanego trwa dosyæ d³ugo, odkszta³cenia s¹ niewielkie (12% wielkoci odkszta³cenia plastycznego powstaj¹cego przy obci¹¿eniu). Odpuszczanie realizowane po hartowaniu, w szczególnoci przy wystêpowaniu austenitu szcz¹tkowego, je¿eli w materiale zachodz¹ przekszta³cenia fazowe (na przyk³ad oko³o 10%), powiêksza w nieco
wiêkszym stopniu dzia³ania wtórne, które sumuj¹ siê z poprzednimi (w tych samych
kierunkach).

ANALIZA TEORETYCZNA PROCESÓW OBRÓBKI
CIEPLNO-MECHANICZNEJ
W przypadku dowolnego odkszta³cenia, naprê¿enia i odkszta³cenia powinny byæ
przedstawione w postaci tensorów drugiego rzêdu i wtedy prawo Hookea ulega przekszta³ceniu do uk³adu równañ liniowych, wyra¿aj¹cych ka¿d¹ sk³adow¹ tensora naprê¿eñ przez sk³adow¹ tensora odkszta³cenia i odwrotnie. W danym przypadku to uogólnienie doprowadzi³oby tylko do niepotrzebnego skomplikowana zagadnienia, dlatego
oparto siê na prawie Hookea, okrelonego zale¿noci¹:
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gdzie: E = 1 / j,
j  wspó³czynnik podatnoci mm2/N.
Zak³ada siê, ¿e w tym przypadku wystêpuje odkszta³cenie postaciowe lub odkszta³cenie w jednej osi. Brak sprê¿ystoci materia³u mo¿na okreliæ trzema warunkami:
ka¿dej wartoci naprê¿enia odpowiada jedna równowa¿na wartoæ odkszta³cenia lub
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odwrotnie; równowa¿na wartoæ wyjciowej wielkoci uzyskiwana jest tylko po up³ywie odpowiedniego czasu  równowaga osi¹gana jest w zakresie od mikrosekund do
bardzo du¿ych odcinków czasu; zwi¹zek miêdzy odkszta³ceniem i naprê¿eniem jest
liniowy. Warunki pierwszy i trzeci  to powtórzenie warunków sprê¿ystoci idealnej.
W proponowanym sformu³owaniu zagadnienia sens liniowoci jest nastêpuj¹cy:
je¿eli zmiana naprê¿enia w czasie s1(t) prowadzi do odkszta³cenia e1(t) i je¿eli naprê¿enie s2(t) prowadzi do odkszta³cenia e2(t), to s1(t) + s2(t) powoduje odkszta³cenie
e1(t) + e2(t).
Uk³ad termodynamiczny, w przypadku szeregu nieskoñczenie ma³ych zmian parametru zewnêtrznego, mo¿e przyjmowaæ wiele stanów równowa¿nych. Pierwszemu
warunkowi niesprê¿ystoci, zawieraj¹cemu wymagania jednoznacznoci równowa¿nego stosunku miêdzy naprê¿eniami i odkszta³ceniem, w zwi¹zku z pe³n¹ zdolnoci¹ do
odbudowy, odpowiadaj¹ wiêc wszystkie materia³y, spe³niaj¹ce wymagania termodynamicznego cia³a sztywnego. Drugi warunek niesprê¿ystoci oznacza, ¿e je¿eli ulegnie
zmianie naprê¿enie mechaniczne, to ustalenie równowagi w materiale niesprê¿ystym
wymaga pewnego czasu.
Przechodzenie uk³adu termodynamicznego do nowego stanu równowagi, w odpowiedzi na zmianê parametru wejciowego, nazywa siê relaksacj¹. Je¿eli oddzia³ywaniem wejciowym jest naprê¿enie, to relaksacja jest zale¿nym od czasu ustaleniem stanu wartoci równowa¿nej parametru wyjciowego  odkszta³cenia (lub odwrotnie).
Zewnêtrznym przejawem relaksacji jest osi¹gniêcie przez parametry wewnêtrzne nowych wartoci równowa¿nych. Z punktu widzenia teorii regulacji automatycznej parametry wewnêtrzne uk³adu wp³ywaj¹ na stronê ilociow¹ procesu przejciowego  uwa¿a
siê, ¿e relaksacja jest procesem przejciowym. Miêdzy s i e istnieje nie tylko bezporednie powi¹zanie czysto sprê¿yste, ale równie¿ powi¹zanie porednie poprzez parametr wewnêtrzny. W miarê relaksacji parametru wewnêtrznego do wartoci równowagi, odkszta³cenie e d¹¿y równie¿ do odpowiedniej wartoci nie momentalnie, lecz z
okrelon¹ prêdkoci¹ (zmiana momentalna odpowiada przypadkowi sprê¿ystoci w
postaci czystej).
Relaksacja jest w istocie w³aciwoci¹ termodynamiczn¹, uwarunkowan¹ powi¹zaniem s i e, z okrelonymi parametrami wewnêtrznymi, które mog¹ ulegaæ zmianie do
wartoci równowagi w wyniku procesów kinetycznych (na przyk³ad dyfuzji). Zewnêtrznym przejawem takiej relaksacji wewnêtrznej s¹ zale¿ne od czasu w³aciwoci dotycz¹ce odkszta³cania.
Paczenie pó³fabrykatu jest funkcjonalnie powi¹zane z niejednorodnoci¹ odkszta³cenia plastycznego i pola temperaturowego oraz ró¿nym charakterem odkszta³ceñ
plastycznych i sprê¿ystych przy zdejmowaniu obci¹¿enia. Analogiczny proces zachodzi tak¿e z naprê¿eniami szcz¹tkowymi, poniewa¿ ich relaksacja zaczyna siê niejednoczenie i w ró¿nych czêciach wyrobu, zarówno w przekroju poprzecznym,
jak i wzd³u¿nym.
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MODELE MATEMATYCZNE PROCESÓW OBRÓBKI
CIEPLNO-MECHANICZNEJ
Opracowane sposoby osi¹gania niezmiennoci kszta³tu geometrycznego czêci o
ma³ej sztywnoci [1, 5] bazuj¹ na odkszta³ceniu osiowym przy odpuszczaniu  sterowaniu nim przy nagrzewaniu i odpuszczaniu. Celowe jest wiêc rozpatrzenie trzech
modeli sterowania: odkszta³ceniem sprê¿ysto-plastycznym; stabilizacj¹ obci¹¿eñ zewnêtrznych i procesem zdejmowania obci¹¿enia. Taki umowny podzia³ jest poprawny w przypadku rozpatrywania modelu prêtowego, kiedy analizowane s¹ naprê¿enia pierwszego
rzêdu.
W modelu pierwszym naprê¿enia s(t) i odkszta³cenia e(t) ulegaj¹ zmianie w czasie;
sterowanie jest realizowane wed³ug dwóch parametrów s i T°, jest kontrolowana wielkoæ wyjciowa e(t); w drugim s = const (podtrzymuje system sterowania automatycznego), zmianie ulega e(t); w modelu trzecim naprê¿enie s jest utrzymywane na
sta³ym poziomie, sterowanie jest realizowane wed³ug parametru e(t) z uwzglêdnieniem
zmiany temperatury stygniêcia T°.
Do jakociowego zbadania procesów, s¹ niezbêdne równania opisuj¹ce uk³ad dynamiczny obróbki cieplno-mechanicznej, jako obiekt sterowania.
W danym przypadku zastosowano znan¹ metodykê [10, 11] podzia³u obiektu na
cz³ony dynamiczne (tab. 1).
W celu scharakteryzowania stanu cz³onu dynamicznego, jako wspó³rzêdn¹ uogólnion¹ na wejciu cz³onu przyjêto s1(e), a na wyjciu e1(s), i okrelono je odpowiednio
jako wejciowa i wyjciowa wieloæ cz³onu o dzia³aniu ukierunkowanym.
Proces odkszta³cenia sprê¿ysto-plastycznego mo¿na przedstawiæ cz³onem o dzia³aniu ukierunkowanym z wielkoci¹ wyjciow¹ s oraz wyjciow¹ e i odwrotnie, w
zale¿noci od tego, czy jest rozpatrywana relaksacja naprê¿eñ czy te¿ podatnoci.
Eksperymentalne charakterystyki statyczne (zale¿noæ wielkoci wyjciowej e cz³onu
od wejciowej s w ustalonym trybie) przedstawiono na rysunku 1.
Istotne jest, ¿e cz³on dynamiczny niekoniecznie jest przedstawiony w postaci konstrukcyjnej lub schematycznej. W niektórych przypadkach cz³ony dynamiczne w ogóle
mog¹ nie mieæ sensu fizycznego, charakteryzuj¹c tylko zale¿noci matematyczne pomiêdzy niektórymi wielkociami uk³adu automatycznego i obiektu.
Rodzinê charakterystyk statycznych, zbudowanych w przypadku ró¿nych wartoci temperatury T, przedstawiono na rysunku 1.
Modelami przedstawionych charakterystyk statycznych s¹ zale¿noci nieliniowe,
które przy realizacji uk³adu sterowania automatycznego s¹ linearyzowane, co umo¿liwia uproszczenie uk³adu sterowania automatycznego, nie powoduj¹c obni¿enia wymagañ odnonie dynamiki procesów obróbki cieplno-mechanicznej.
Charakterystyki statyczne w pe³ni odzwierciedlaj¹ zachowanie cz³onu dynamicznego w trybie ustalonym, umo¿liwia to opracowanie zasad sterowania odkszta³ceniem
sprê¿ysto-plastycznym.
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Tabela 1. Cz³ony dynamiczne i ich opis matematyczny
Table 1. The dynamic elements and their mathematical description
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Rys. 1. Charakterystyki statyczne uk³adu dynamicznego obróbki cieplno-mechanicznej
Fig. 1. The static characteristics of thermo-mechanical processing dynamic system
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Uk³ad sterowania dzia³a równie¿ w trybie nieustalonym, a wiêc wa¿ne jest przy
badaniu uk³adu dynamicznego obróbki cieplno-mechanicznej zachowanie cz³onów dynamicznych, w trakcie procesów przejciowych.
Charakterystyki statyczne obiektu sterowania nie zawieraj¹ czasu relaksacji, co jest
przeszkod¹ w opracowaniu urz¹dzenia i regulowaniu procesu obróbki cieplno-mechanicznej.
Opis powinien byæ realizowany na podstawie uk³adu parametrów, który mo¿na
rozpatrywaæ jako w³aciwoæ samego materia³u. Przy takim podejciu, jest istotny
stosunek miêdzy naprê¿eniem i odkszta³ceniem, zapisany w postaci równania ró¿niczkowego, zawieraj¹cego naprê¿enie, odkszta³cenie i ich pochodne po czasie. Równania
ró¿niczkowe opisuj¹ce odkszta³cenia zawieraj¹ trzy parametry niezale¿ne, a wiêc model jest budowany z trzech podstawowych elementów  dwóch sprê¿yn i t³umika.
Okrelenie niesprê¿ystoci zawiera wymóg liniowoci. Równania ró¿niczkowe
opisuj¹ce niesprê¿ystoæ, wi¹¿¹ce s i e, powinny byæ wiêc równaniami pierwszego
rzêdu i zawieraæ tyle niezale¿nych sta³ych, ile jest niezbêdnych do opisu niesprê¿ystego
zachowania danego cia³a sztywnego. W ogólnej postaci równanie liniowe ze sta³ymi
wspó³czynnikami mo¿na zapisaæ w sposób nastêpuj¹cy:

D  V  D  GV  GW    DQ  G QV  GW Q
lub

V

E  H  E  GH  GW    EQ  G QH  GW Q

(1)

H,

gdzie A i B  operatory liniowe zawieraj¹ce odpowiednie wspó³czynniki ai i bi.
Uk³ad mechaniczny mo¿e byæ modelem okrelonego materia³u niesprê¿ystego wtedy, gdy spe³nia te same zale¿nociom miêdzy si³¹, przemieszczeniem i czasem, co odpowiednio naprê¿enia, odkszta³cenia i czas w przypadku materia³u niesprê¿ystego. Si³a
dzia³aj¹ca na sprê¿ynê odzwierciedla naprê¿enie, przemieszczenie  odkszta³cenie,
a wspó³czynnik sztywnoci sprê¿yny K  odpowiada modu³owi sprê¿ystoci E lub
podatnoci j. Cech¹ charakterystyczn¹ takiej sprê¿yny jest nagromadzona w niej energia odwracalna. Innym elementem niezbêdnym do wystêpowania tarcia wewnêtrznego
jest t³umik Newtona, który jest t³okiem przemieszczaj¹cym siê w idealnie lepkiej cieczy,
prêdkoæ ruchu t³oka jest proporcjonalna do dzia³aj¹cej si³y, a wiêc praca w pe³ni jest
zu¿ywana na powstawanie ciep³a. W przypadku takich cia³ sztywnych t³umik stosowany jest tylko w po³¹czeniu ze sprê¿yn¹.
W trakcie konstruowania modeli elementy mechaniczne mog¹ byæ ³¹czone szeregowo i równolegle [3]. Przy ³¹czeniu szeregowym (tab. 1, model 2) naprê¿enia s1 i s2
s¹ równe, a odkszta³cenia siê sumuj¹: e = e1 + e2, s = s1 = s2. Przy po³¹czeniu równoleg³ym tych elementów e = e1 = e2, s = s1 + s2.
Kombinacje modeli ró¿norodnych po³¹czeñ z dwóch i trzech elementów s¹ przedstawione w tabeli 1.
Model 1 posiada inercyjnoæ jako wynik podatnoci i oddzia³ywania sprê¿ystego.
Do opisu ilociowego nale¿y wyprowadziæ, a nastêpnie rozwi¹zaæ równanie ró¿nicz-
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kowe odkszta³cenia, odpowiadaj¹ce przytoczonemu modelowi. Stosuj¹c zasadê równoleg³o-szeregowego po³¹czenia elementów modelu mechanicznego, odkszta³cenie sprê¿yny przyjêto: e1 = j × s1 = s1 / E, a t³umika e2 = j × s2 / E × T. Eliminuj¹c e1, e2, s1
i s2, otrzymano równanie (tab. 1, model 1). Rozwi¹zuj¹c to równanie, uzyskano funkcjê podatnoci. Proponowany model nie dopuszcza odkszta³cenia momentalnego, to
znaczy nie odzwierciedla on rzeczywistego zachowania cia³a sztywnego, w momencie
t = 0, nie mo¿na wytworzyæ odkszta³cenia e0 i opisaæ relaksacji naprê¿enia. Jednak w
po³¹czeniu z innymi elementami model ten tak¿e znajduje zastosowanie.
Przy po³¹czeniu szeregowym sprê¿yny i t³umika (tab. 1, model 2) dobrze jest przedstawiæ lepkoæ b wielkoci¹ E × T (gdzie T  sta³a czasu). Rozpatrzony model umo¿liwia opisanie praktycznie pe³nej relaksacji s do wartoci s2, równych zero.
Uogólnione równanie odkszta³ceñ, odpowiadaj¹ce temu modelowi, mo¿na otrzymaæ zak³adaj¹c s1 = E × e1 oraz s2 = E × T × e2 (tab. 1, model 2). Równanie w przypadku tych dwóch modeli jest ekwiwalentne równaniu (1) wtedy, gdy wszystkie wspó³czynniki oprócz a0, a1 i b0, b1 s¹ równe zero oraz obie czêci pierwszego równania
podzielone s¹ przez b0, a drugiego przez a0.
Z równania model 2 (tab. 1) wynika, ¿e równie¿ drugi model  szeregowo po³¹czone t³umik i sprê¿yna  opisuj¹ materia³ niesprê¿ysty, poniewa¿ umo¿liwia on okrelenie stacjonarnej podatnoæ ci¹gliwoci. Nale¿y wiêc rozpatrzyæ model sk³adaj¹cy siê
z trzech elementów. Model trzyelementowy jest przedstawiony w tabeli 1 (model 3).
Ma on wszystkie specyficzne cechy charakterystyczne materia³u niesprê¿ystego; w
tym przypadku odkszta³cenie na jednostkê naprê¿enia zmienia siê od chwilowej wartoM  M . W oparciu o ten model jest
ci j do ostatecznej wartoci podatnoci M¦

mo¿liwe opisanie relaksacji naprê¿enia, poniewa¿ zaczynaj¹c z momentu t = 0, mo¿na
w nim podtrzymywaæ odkszta³cenie e0; w tym przypadku pocz¹tkowo rozci¹gany jest
tylko element  sprê¿yna 1, a nastêpnie zaczyna siê przemieszczaæ t³ok t³umika 3, dopóty, dopóki naprê¿enie s3, dzia³aj¹ce na t³umik (naprê¿enie na t³umiku), nie osi¹gnie
wartoci zero. Przemieszczenie to wp³ywa na zmniejszenie naprê¿enia od wartoci pocz¹tkowej e0 / j1 do wartoci koñcowej e0 / (j1 + j2).
Rozpatrywany model jest prosty, posiada jednak wszystkie charakterystyki materia³u niesprê¿ystego. Równanie ró¿niczkowe opisuj¹ce taki model i jego rozwi¹zanie przedstawiono w tabeli 1  model 3. W przypadku elementów 1  3: e1 = j × s1, e2 = j × s2,
e3 = j × s3. Warunki pocz¹tkowe przy rozwi¹zaniu równania s¹ nastêpuj¹ce: s = s2,
s = 0, t ³ 0, e = j1 × s przy t = 0. Przedstawione równanie ró¿niczkowe trzech elementów modelu jest ekwiwalentne równaniu (1), kiedy wszystkie wspó³czynniki oprócz
a0, a1 i b0, b1 s¹ równe zero oraz obie czêci równania s¹ podzielone przez b0. Mo¿na
oczekiwaæ, ¿e dowolny bardziej z³o¿ony model 3-elementowy uwzglêdnia w równaniu
ró¿niczkowym odkszta³cenia pochodne wy¿szych rzêdów, co komplikuje opis matematyczny obiektu sterowania, nie zmieniaj¹c fizycznej istoty procesu. Z rozwi¹zania
równania wynika, ¿e funkcja podatnoci jest eksponencjaln¹ funkcj¹ rosn¹c¹ typu
[1  exp(t / ts)], (ts  czas relaksacji przy sta³ym naprê¿eniu). Zgodnie z teori¹ stero-

78

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI

NR 5, 2010

wania automatycznego, wielkoæ tê przyjêto nazywaæ sta³¹ czasow¹ W szczególnoci,
przy t = ts, j(t) ulegnie zwiêkszeniu o (1  e1), w stosunku do pe³nej zmiany j2. Do
okrelenia funkcji relaksacji naprê¿eñ s¹ niezbêdne nastêpuj¹ce warunki pocz¹tkowe:
e = e0, e = 0, t ³ 0, s = E × e0 przy t = 0. Dodatkowo wprowadzono oznaczenie te = ts(j1 /
j2 + j2) = ts(E2  t1) / t«, gdzie D = j1 / j2 stopieñ relaksacji (wielkoæ bezwymiarowa).
Wartoæ te jest to czas, niezbêdny do zmniejszenia naprê¿enia o e razy, czyli te jest
czasem relaksacji naprê¿enia przy sta³ym odkszta³ceniu. Funkcja relaksacji naprê¿eñ
jest ekspotencjalnie malej¹c¹ funkcj¹ typu exp ® (t / te).
£¹cz¹c kolejno n sprê¿ycie-ci¹gliwych elementów (sprê¿yna wprowadzona równolegle do t³umika), otrzymano model o takich samych w³asnociach ogólnych, lecz o
znacznie bardziej z³o¿onej zale¿noci procesu odkszta³cenia od czasu.
Po³¹czenie równoleg³e n elementów (sprê¿yna po³¹czona szeregowo z t³umikiem)
tworzy model podobny do modelu 2 (tab. 1), lecz lepiej opisuj¹cy w³aciwoci relaksacyjne materia³ów rzeczywistych, w tym przypadku rozwi¹zanie równania wygl¹da
nastêpuj¹co:

V

H   ( P  H  W  W PH , W PH

E P  ( PH ,

a przy n ® ¥, zamieniaj¹c sta³e Em i ( PH funkcjê rozk³adu mo¿na zapisaæ jako:

( W  V

f

H  ³ ( W  H W  W GW .


Zachowanie siê pó³fabrykatów w trakcie nagrzewania oraz ich modele mechaniczne i matematyczne s¹ przedstawione w tabeli 1, model 6. Przy opracowaniu schematu
strukturalnego obiektu, jakim jest uk³ad dynamiczny obróbki cieplno-mechanicznej,
modele te s¹ rozpatrywane w po³¹czeniu z zaprezentowanymi modelami mechanicznymi (tab. 1).
W celu dalszych przekszta³ceñ matematycznych, w przypadku rozpatrywanych
modeli, nale¿y sformu³owaæ zasadê superpozycji. Je¿eli na materia³, kolejno ró¿nych
odstêpach czasu, oddzia³uje szereg naprê¿eñ, to ka¿de wp³ywa na odkszta³cenie. Sumaryczne odkszta³cenie spowodowane dzia³aniem naprê¿eñ sta³ych s1 i s2 jest równe
e1(t) + e2(t), gdzie e1(t) i e2(t)  odkszta³cenia, które powsta³yby, je¿eli s1 i s2 oddzia³ywa³yby niezale¿nie, analogicznie, wiêc odkszta³cenie sumaryczne e1(t) + e2(t) jest spowodowane naprê¿eniami s1(t) + s2(t).
Zasada superpozycji jest najbardziej ogólnym sformu³owaniem wymagania liniowoci, zawartym w przytoczonym wczeniej okreleniu niesprê¿ystoci.
Przeanalizowano funkcjê nastêpstwa: w momencie ti przy³o¿ono naprê¿enie si, z
funkcji podatnoci wynika, ¿e przy t ³ ti, e(t) = s × j(t  ti). Przy za³o¿eniu, ¿e kolejno
w czasie t1, t2...,tn s¹ przyk³adane naprê¿enia si (i = 1,2,...,n), to zgodnie z zasad¹
superpozycji (je¿eli odkszta³cenie zmienia siê dyskretnie lub ci¹gle) otrzymano:
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V L W GW .

L

(2)

f

Równanie (2) wi¹¿e wiêc e(t) ze zmianami naprê¿enia w czasie przez funkcjê podatnoci. Analogicznie, jeli odkszta³cenie jest zmienn¹ niezale¿n¹, a badana jest zale¿noæ naprê¿enia od czasu, to:

V W

Q

¦H
L 

L

W  WL  M lub V W

W

³ ( W W

L

H W GW .

(3)

f

Równania ca³kowe (2) i (3) wskazuj¹, ¿e obiekt zachowuje siê w taki sposób, jakby
posiada³ pamiêæ; odkszta³cenie w momencie t jest zwi¹zane z czasem poprzednim, poprzez zmianê naprê¿enia s(t) i podatnoci j(t), bêd¹cych charakterystykami metalu. Ta
w³asnoæ pamiêci pokazuje, ¿e e(t) zale¿y nie tylko od chwilowej wartoci s(t), ale
równie¿ od parametrów wewnêtrznych, których wartoci chwilowe odtwarzaj¹ zachowanie materia³u.
Je¿eli zmiany naprê¿enia s(t) w czasie przebiegaj¹ zarówno ci¹gle, jak i dyskretnie,
to mo¿na zastosowaæ kombinacje zale¿noci (2) i (3), to znaczy

H W

Q

¦V
L 

L

 M W  WL 

W

³ M W W

L

V L W GW .

(4)

f

Do pe³nej analizy obiektu sterowania  uk³adu dynamicznego obróbki cieplno-mechanicznej rozpatrzono kilka modeli z elementem sprê¿ysto-plastycznym (tab. 1, model 4). Po³¹czone szeregowo: element plastyczny i sprê¿yna utworz¹ model cia³a sprê¿ysto-plastycznego. Do granicy plastycznoci sT cia³o odkszta³ca siê sprê¿ycie, p³yniêcie plastyczne zachodzi przy sta³ym naprê¿eniu. Po zdjêciu obci¹¿enia powstaje odkszta³cenie trwa³e. Równania stanu plastycznego, wi¹¿¹ce naprê¿enia z odkszta³ceniem, nie zawsze maj¹ rozwi¹zanie z powodu z³o¿onoci procesu odkszta³cenia plastycznego [1, 6].
Model z elementami ci¹gliwo-plastycznymi (tab. 1, model 5) charakteryzuje siê
równoleg³ymi po³¹czeniami elementów ci¹gliwego i plastycznego. Przy naprê¿eniu poni¿ej granicy plastycznoci sT, cia³o nie ulega odkszta³ceniu: przy sT = const = s0 > sT,
prêdkoæ odkszta³cenia jest proporcjonalna do naprê¿enia s0  sT. Model ten opisuje
materia³y, które maj¹ zauwa¿aln¹ plastycznoæ przy wysokich naprê¿eniach (na przyk³ad metale w wysokiej temperaturze).
Przy jednoosiowym stanie naprê¿eñ, równanie odkszta³cenia  równanie odkszta³cenia rodowiska ci¹gliwo-plastycznego ma postaæ przedstawion¹ w tabeli 1, model 5.
Specyfik¹ takich modeli jest, ¿e w strefach o naprê¿eniach niezbyt du¿ych nie powstaj¹
odkszta³cenia.
Po³¹czenie szeregowe elementów ci¹gliwego i plastycznego utworzy model o nastêpuj¹cych w³asnociach: przy s1 > sT  czynnik p³ynie, podobnie jak ciecz lepka;
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przy s1 = Re  ma miejsce p³yniêcie plastyczne, przy którym naprê¿enia nie mog¹ przekraczaæ granicy plastycznoci. Dodatkowy element sprê¿ysty w³¹czony, do modelu
ci¹gliwo-plastycznego, uwzglêdnia wp³yw odkszta³ceñ sprê¿ystych. W przypadku naprê¿eñ ni¿szych, ni¿ granica plastycznoci s1 < sT, model zachowuje siê jak czynnik
sprê¿ysto-plastyczny, przy s1 = sT wystêpuje p³yniêcie plastyczne  naprê¿enia nie
mog¹ byæ wy¿sze od granicy plastycznoci.
Przedstawione wczeniej modele trzyelementowe, odpowiadaj¹ce równaniu ró¿niczkowemu odkszta³cenia, zawieraj¹ce tylko naprê¿enia i odkszta³cenia oraz ich pochodne pierwszego rzêdu po czasie, s¹ modelami prostymi. W takich modelach funkcje podatnoci relaksacji naprê¿eñ s¹ funkcjami wyk³adniczymi, z których ka¿da zawiera jeden czas relaksacji.
Przeanalizowano równie¿ modele bardziej z³o¿one, opisuj¹ce niesprê¿yste materia³y
sztywne. Na podstawie modelu (tab. 1, model 1), mo¿na opisaæ zachowanie niesprê¿yste, w tym celu nale¿y po³¹czyæ dwa modele szeregowo oraz dodatkowo w³¹czyæ
szeregowo jedn¹ sprê¿ynê, uzyskuj¹c model zawieraj¹cy piêæ elementów. Równanie
ró¿niczkowe odkszta³cenia, zgodnie z przyjêtymi wczeniej zasadami, zawiera w przypadku ka¿dego elementu odpowiednie zale¿noci miedzy naprê¿eniem i odkszta³ceniem,
bez wszystkich zmiennych oprócz naprê¿enia sumarycznego i odkszta³cenia sumarycznego.
Równanie odkszta³cenia przekszta³cane jest do równania drugiego stopnia odnonie
H  H   H  ,
s oraz e. Odkszta³cenie sumaryczne jest równe sumie odkszta³ceñ H

¦

a wiêc z modelu mo¿na bezporednio, bez rozwi¹zywania równania ró¿niczkowego,
otrzymaæ funkcjê odkszta³cenia:

H W

H >  H[S W  7V  @  H  >  H[S W  7V  @ .

(5)

Funkcja odkszta³cenia jest sum¹ dwóch cz³onów rosn¹cych wyk³adniczo, a podatnoæ na relaksacjê jest okrelana zale¿noci¹ H

¦

H   H  , przy tym 7H  i 7V  

dwie wartoci sta³ych czasowych (czas relaksacji) przy sta³ym naprê¿eniu.
Taki model nie umo¿liwia jednak rozwi¹zania zagadnienia relaksacji naprê¿eñ, dlatego celowe jest jego przebudowanie, czyli równolegle pod³¹czenie do dwóch równole(  ( . Oba równania
g³ych modu³ów sprê¿yny (tab. 1, model 2); przy tym (

¦

ró¿niczkowe opisuj¹ce model piêcioelementowy s¹ ekwiwalentne i zawieraj¹ piêæ niezale¿nych parametrów. Funkcjê relaksacji naprê¿eñ mo¿na zapisaæ w postaci sumy dwóch
relaksacji wyk³adniczych o czasie relaksacji równym sta³ym czasowym 7H  i 7V  :

H W

H  H[S W  7H   H  H[S W  7H  .

(6)

Z przedstawionej analizy cia³a sztywnego o piêciu parametrach wynika, ¿e w przypadku standardowego cia³a niesprê¿ystego jest mo¿liwe zastosowanie dwóch ekwiwa-
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lentnych modeli, pierwszego w celu otrzymania funkcji podatnoci, a drugiego  funkcji naprê¿enia. W przytoczonych modelach nie ma masy, poniewa¿ powoduje ona zachowanie typu rezonansowego, a nie relaksacyjnego.
Zalety zastosowania zaprezentowanych modeli s¹ widoczne w bardziej z³o¿onych
przypadkach, kiedy równanie ró¿niczkowe jest rzêdu wy¿szego ni¿ drugi, wtedy funkcjê podatnoci naprê¿enia mo¿na wyprowadziæ bezporednio z modelu. Nie jest do
tego konieczna znajomoæ parametrów innego modelu ekwiwalentnego oraz wspó³czynników równania ró¿niczkowego przedstawiaj¹cego odkszta³cenia. Funkcjê pe³zania w przypadku modelu z piêcioma parametrami mo¿na uogólniæ na przypadek modelu, zawieraj¹cego kilka modeli typu (tab. 1, model 1):
Q

H  ¦ H L >  H[S W  7V L @ ,

H W

(7)

L 

gdzie: 7V L i e(i) czas relaksacji i podatnoci i-go modelu.
Przy du¿ych naprê¿eniach, w przypadku wielu materia³ów, zale¿noæ liniowa miêdzy naprê¿eniem i odkszta³ceniem nie znajduje potwierdza w badaniach eksperymentalnych. Nale¿y wtedy stosowaæ zale¿noci nieliniowe, które s¹ jednak trudne do realizacji [7, 8]  bardziej w³aciwym rozwi¹zaniem jest zastosowanie równania przed³o¿onego w pracy [9]:
W

V  W  ³ 4 W  W  V  W GW ,

M H

(8)



gdzie: t1 czas przy³o¿enia obci¹¿enia  je¿eli t jest niewielki, to odkszta³cenie dzia³ania
wtórnego, opisywane cz³onem ca³kowym, jest ma³e czyli s1 = j(e1).
Równanie (8) w stosunku do funkcji j(e1) jest liniowe. Rozwi¹zuj¹c je wzglêdem
s1, otrzymano zale¿noæ:

V W

W

M H   ³ 5 W  W GW ,

(9)



gdzie: R(t  t1)  wspó³czynnik relaksacji.
Z rozwi¹zania równania (8) przy naprê¿eniu s1 = const = s0 wynika, ¿e:

M H

>  . W @V  , . W

W

³4 W W



GW ,



to znaczy krzywe odkszta³cenia przy ustalonych naprê¿eniach s¹ podobne. W przypadku relaksacji, sta³a odkszta³cenia e1 = const = e0, z równania (9) uzyskuje siê

V C >  / W @M H  , / W

W

³ 5 W W
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Je¿eli rozci¹ganie pocz¹tkowe realizowane jest szybko, to w zwi¹zku z relaksacj¹
s1 = j(e0) mo¿na zapisaæ:

V  V 

 / W ,

(11)

czyli krzywe relaksacji równie¿ s¹ podobne.

PODSUMOWANIE
Stwierdzono, ¿e paczenie pó³fabrykatu jest funkcjonalnie powi¹zane z niejednorodnoci¹ odkszta³cenia plastycznego i pola temperaturowego oraz ró¿nym charakterem
odkszta³ceñ plastycznych i sprê¿ystych przy zdejmowaniu obci¹¿enia. Analogiczny
proces zachodzi tak¿e z naprê¿eniami szcz¹tkowymi, ich relaksacja zaczyna siê niejednoczenie i w ró¿nych czêciach wyrobu zarówno w przekroju poprzecznym jak i
wzd³u¿nym.
Przeanalizowano modele sterowania: odkszta³ceniem sprê¿ysto-plastycznym; niezmien-noci¹ obci¹¿eñ zewnêtrznych i procesem zdejmowania obci¹¿enia. Do jakociowego zbadania procesów opracowano równania opisuj¹ce uk³ad dynamiczny obróbki cieplno-mechanicznej jako obiekt sterowania.
Przedstawiono proste modele trzyelementowe, odpowiadaj¹ce równaniu ró¿niczkowemu odkszta³cenia i zawieraj¹ce tylko naprê¿enia i odkszta³cenia oraz ich pochodne
pierwszego rzêdu. W takich modelach funkcje podatnoci na relaksacjê naprê¿eñ s¹
funkcjami wyk³adniczymi, z których ka¿da zawiera jeden czas relaksacji.
Przeanalizowano równie¿ modele bardziej z³o¿one, opisuj¹ce materia³y sztywne.
W oparciu o nie mo¿na opisaæ równie¿ zachowanie niesprê¿yste, w tym celu nale¿y
po³¹czyæ dwa modele szeregowo oraz dodatkowo w³¹czyæ szeregowo jedn¹ sprê¿ynê,
uzyskuj¹c model zawieraj¹cy piêæ elementów. Równanie ró¿niczkowe odkszta³cenia
zawiera w przypadku ka¿dego elementu odpowiednie zale¿noci miedzy naprê¿eniem
i odkszta³ceniem, bez wszystkich zmiennych oprócz naprê¿enia sumarycznego i odkszta³cenia sumarycznego.
Zalety zastosowania opracowanych modeli s¹ widoczne w bardziej z³o¿onych przypadkach, kiedy równanie ró¿niczkowe jest rzêdu wy¿szego ni¿ drugi, wtedy funkcjê
podatnoci naprê¿enia mo¿na wyprowadziæ bezporednio z modelu. Nie jest do tego
konieczna znajomoæ parametrów innego modelu ekwiwalentnego oraz wspó³czynników równania ró¿niczkowego odkszta³cenia.

PIMIENNICTWO
1.

Drachev A.O., Drachev O. I., Taranenko G.V., Taranenko V.A., Swic A.: Termosilovaja obrabotka stupenchatykh osesimmetrichnykh detalej. Avtomatizacija: problemy, idei, reshenija:
Materialy mezhdunar. nauchn.-tekhn. konf. Sevastopol: Izd-vo SevNTU, 2009: 1821.

83

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI

NR 5, 2010

2.

Drachev A.O., Taranenko G.V., Taranenko V.A., Swic A.: Sposob termomekhanicheskoj
obrabotki nezhestkikh dlinnomernyh valov. Avtomatizacija: problemy, idei, reshenija:
Materialy mezhdunar. nauchn.-tekhn. konf. Sevastopol: Izd-vo SevNTU, 2009:. 5659.
3. Drachev O.I.: Tekhnologija izgotovlenija malozhestkikh osesimmetrichnykh detalej. SanktPeterburg: Izdatelstvo Politekhnika, 2005, 289 s.
4. Draczow O., Taranenko W.: Technologia modu³owa wytwarzania osiowosymetrycznych
wa³ów d³ugich. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 230 Mechanika, z. 67 Modu³owe technologie i konstrukcje w budowe maszyn. Rzeszów 2006: 4750.
5. Drachev O.I., Taranenko G.V., Taranenko V.A. Ehksperimentalnye issledovanija stabilizacii osi malozhestkojj detali pri ispolzovanii samocentrirujushikh lunetov. Mashinostroitelnye tekhnologii i tekhnika avtomatizacii. GIUA, Erevan 2008.
6. Draczov O., Taranenko W., wiæ A., Halas W.: Controlling thermal deformations during
mechanical shafts processing. Progressivnye tehnologii i sistemy mainostroeniâ: Medunarodnyj sbornik nauènyh trudov. Doneck: DonNTU, 2007. Vypusk 34: 278283.
7. Garbarczuk W., Zinowicz Z., wiæ A.: Kiberneticheskijj podkhod k proektirovaniju sistem
zashity informacii. Ukrainskaja Akademija Informatiki, Volynskijj Gosudarstvennyjj Universitet im. Lesi Ukrainki, Lublinskij Politekhnicheskij Universitet. Kiev-Luck-Lublin 2003, 657s.
8. Koptev D.V. Zakonomernosti dvizhenija chastic pyli v zone dejjstvija mestnogo iznosa.
VCSPS NII OT. Sb. nauchn. rab. institutov OT. VCSPS. M. Vyp. 57, 1982: 914.
9. Postnikov V. S.: Vnutrennee trenie v metallakh. M.: Metallurgija, 1974, 23 s.
10. Taranenko W., Taranenko G., Szabelski J., wiæ A.: Identyfikacja uk³adu dynamicznego
szlifowania wa³ów o ma³ej sztywnoci. Politechnika l¹ska, Wydzia³ Mechaniczny Technologiczny. Modelowanie In¿ynierskie, Tom 4, Nr 35, Czerwiec 2008. Gliwice: Zak³ad
Graficzny Politechniki l¹skiej. 2008: 115130.
11. Taranenko G., Taranenko V., Szabelski J., Swic A.: Indentification and automation of shaft
machining in elastic-deformable condition. Information systems architecture and technolodgy, Model Based Decisions, Part IV, Wroc³aw Uniwersity of Technolodgy. Wroc³aw: Wydawnictwo Politechniki Wroc³awskiej, 2008: 203223.
12. Ivanov O., Draczov O., Taranenko V., Swic A.: Mathematical models of chip formation
during the process of turning. Acta Mechanica Slovaca, Journal published by Faculty of
Mechanical Engineering, the Technical University in Kosice, Kosice, 2-A/2007, Rocnik
11: 183188.
MODELLING OF THE DYNAMIC SYSTEM OF THERMO-MECHANICAL
PROCESSING OF NON-RIGID SHAFTS
Summary
The methodology of formulating mathematical models of thermo-mechanical processing of
non-rigid shafts was presented in the article. The analysis of models of control was introduced for following parameters: the elastic and plastic deformation, the invariability of
external loads and the processes of loads removal. The mathematical model of dynamic
system of thermo-mechanical processing of non-rigid shafts was built for qualitative analysis of processes. Simple three-element models were introduced, describing only strains
and stresses. More detailed mathematical models describing also inelastic solid bodies
were analyzed as well.
Keywords: modeling, dynamic system, non-rigid shafts, thermo-mechanical processing.
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