Магістерська дисертація на тему:
«Створення сферодвижного механізму з
повним розвантаженням від моменту
тертя»

Магістрант: Бондарук С.С.
Науковий керівник: Гожій С.П.

Штампування обкочуванням відноситься до
відносно нових технологічних засобів обробки
металів тиском, що розвиваються причому, під
засобами маються на увазі як пристрої і
спеціалізоване обладнання, так і прийоми,
способи та дії, спрямовані на досягнення тих
позитивних ефектів, які забезпечують
конкурентоспроможність методу по
відношенню до традиційним технологічних
процесів.

Схема штампування обкочуванням
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 Зниження зусилля при обкочуванні
відкриває перспективи переходу з
гарячої на холодну обробку, при
цьому істотно знижується обсяг
механічної обробки .
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 Основною перевагою
штампування обкочуванням є
зниження зусилля осьового
навантаження, що досягається
значним зменшенням площі
контакту між інструментом і
заготовко..

 Деформаційне зміцнення
дозволяє використовувати більш
дешеві маловуглецеві сталі, які
після пластичного деформування
досягають міцності легованих

Задачі магістерської дисертації:
 1. Провести аналіз існуючого обладнання для штампування
обкочування. Визначити недоліки існуючого обладнання.
 2. Встановити напрямки вдосконалення обладнання, яке
використовується.

 3. Розробка схеми механізму обкочування та підвищення
експлуатаційних параметрів.
 4. Створення механізму з повним розвантаженням від моменту
тертя.

Види обладнання для штампування
обкочуванням:
 Вперше прес для реалізації процесу
штампування обкочуванням
запропонований Slick E.E. ще в 1920
році. Пристрій Slick mill, розроблений
фірмою Bethelem Steel. При
уважному вивченні описаного
пристрою стає ясно, що він
відноситься до звичайних
розкочувальних машин і не відповідає
усталеному на сьогодні поняття про
пристрій для штампування
обкочуванням, в якому оброблювана
заготівка нерухома. Замість
обертання осі водила пресувача
навколо поздовжньої осі машини
використовується обертання матриці.

У 60-х роках з'явилися обкатані механізми
розроблені ленінградськими, київськими та
іжевськими дослідниками.
 Обкочувальний механізм з так званим
водильним пересувачем, розроблений
А.Н. Сілічевим і названий їм
"сферодвижный прессователь", виявився
найбільш прийнятним до установки на
прес для штампування обкочуванням.
 У процесі розвитку ідей О.М. Сілічева,
висловлених ним наприкінці 60-х років,
групою ленінградських дослідників
створений сферодвижний прес СП-30,
що представляє собою комплекс двох
паралельно працюючих механізмів, які
впливають через верхню половину
штампа на заготовку, розміщену в
нижній його частині.

 Особливістю обкочувального
механізму київських розробників є
строго фіксоване положення
центру гойдання активного
інструменту. Ця особливість
зумовлює область раціонального
використання - витяжка з
потоншенням, редукування,
рельєфоутворення на зовнішній
циліндричній поверхні і т.п.
Достатньо сказати про можливість
отримання на ньому деталей типу
гнучких зубчастих коліс хвильових
редукторів з дрібномодульним
профілем.

У 1964р. в Universiti of
Manchtster була створена
експериментальна машина.
Особливістю цієї машини є
можливість осьового
обертання пуансонотримача,
на додаток до обкочування за
рахунок приводу від вала
через проміжний вал і
універсальні шарніри.

Схема механізму орбітального руху інструменту
конструкції З.Марциняка.
 Найширше промислове
впровадження мають машини для
ШО, які розроблені З. Марциняком
у Варшавському політехнічному
інституті.
 Тиск рідини, що подається в
ущільнену порожнину між
обоймою 2 і повзуном 3 створює
зусилля розвантаження, яке
зменшує значення сил тертя та
роботу на їх здолання.

Задача розвантаження сферичної опори та
підвищення коефіцієнту корисної дії механізму
проводилось в роботах Л.Т. Кривди, С.П.
Гожія.
Механізм орбітального руху
включає в себе напівсферичну
опору 1, встановлену в
рухомій системі преса з
розвинутими по довжині
направляючими. Опора
виконана як гідростатичний
підшипник, робоча порожнина
якого сполучається з
циліндром осьового
навантаження.
Таким чином забезпечується постійність коефіцієнта
розвантаження і, як наслідок, незмінність питомих контактних
зусиль в опорі 1. Водило пресувача з’єднане через шарнірний вал
7 з гальмом 8, що забезпечує, в разі необхідності, гальмування
пресувача і активного інструменту від осьового обертання.
Ущільнювачі 9 утворюють в сферичній опорі 1 кільцеву в плані
порожнину 10 гідростатичного підшипника.

На сьогоднішній день створення нового обладнання актуальне, але
аналізуючи конструктивні схеми і компонування устаткування, що
випускається, включаючи сферодвижні приставки до серійним пресів
традиційного призначення, можна звернути увагу на однаковість у виборі
типу осцилятора і місце його розташування. У всіх пресах використовується
осцилятор водильного виконання. ККД приводу механізму обкочування в
середньому становить близько 50-55%. Існують конструктивні рішення, що
дозволяють підняти ККД до 60 ... 65%. Однак навіть при таких значеннях
присутні великі енерговитрати.

Отже завдання підвищення ККД приводу механізму обкочування - актуальне і
економічно обґрунтоване.
 Основним завданням у створенні спеціалізованого обладнання є розробка
досконаліших механізмів обкочування порівняно з існуючими, що конкретно
стосується підвищення експлуатаційних характеристик (зокрема підвищення
ККД).
 Зменшення висотних габаритів пристрою.
 Третє завдання пов'язане з підвищенням надійності вузлів пристрою, що
пов’язано із зміною схеми силового навантаження, вилучення деталей, що
сприймають значні зусилля і потребують розробки спеціальних методів
розрахунку, виготовлення та експлуатації, а також завдяки рознесенню дії сили
технологічного навантаження на окремі вузли і деталі.

Самий простий розрахунок показує, що при обкочуванні,
для пресу зусиллям 500 тс (5,0 МН) ексцентриситет
прикладання технологічного зусилля ρ=100 мм. З іншої
сторони ρ=R·sinγ. Тоді, R= ρ/sinγ=100/0,044=2386 мм.
Не зважаючи на те, що теоретично розв’язання існує,
але практично виконати цю умову не можливо через
те, що значно зростає радіус сферичної опори. Тому
вимагається розробки абсолютно нових
конструкційних рішень, що запропоновано надалі.

На підставі вище перерахованих пристроїв
для штампування обкочуванням, був
розроблений пристрій, який підвищує
коефіцієнт корисної дії механізму обкочування
за рахунок повної відсутності моменту
тертя в сферичній опорі.
Конструкція дозволяє зменшити до мінімуму
радіус сферичної опори, а значить і
отримати мінімальне значення моменту
тертя.
Це досягається тим, що сталість тиску і
рівність діаметрів в порожнині гідроциліндра
і порожнині між сферичними вставкою і
сферичною опорою ,в якій розміщене
ущільнення, виникає сила розвантаження, яка
дорівнює технологічному зусиллю та
розвантажує цю опору від моменту тертя,
при цьому пружини стискання виключають
наявність зазорів як між сферичною
вставкою і сферичною опорою , так і між
інструментотримачем , упорним
підшипником і приводною втулкою.

Детальна схема механізму розвантаження

Розрахунок розвантаження сферичної опори

Σ𝑀0 = 0;

Σ𝑀2 = 0;
Σ𝑀0 = 𝑃2 ∙ 𝑅 − 𝑃тех ∙ 𝜌 = 0;
Σ𝑀2 = −𝑃тех ∙ 𝑅 − 𝜌 + 𝑃вер ∙ 𝑅.

𝑃тех ∙ 𝜌
𝑃2 =
;
𝑅

𝑃вер =

𝑃тех ∙ (𝑅 − 𝜌)
.
𝑅

Вважаємо, що 𝜌 = 0,1 ∙ 𝐷 .
Зусилля P, можна розкласти
на дві складові (вертикальну
і горизонтальну).
Враховуючи, що кут нахилу
сферичної опори рівний 2-3
град., то с 𝑃гор можна
знехтувати, тому що
безпосередню
горизонтальну складову
буде сприймати сферична
опора, також це зусилля не
значне за величиною. Тому
𝑃 ≈ 𝑃вер .

Висновки:
Аналізуючи результати розрахунків, перш за все слід звернути
увагу на значне підвищення ККД механізму обкочування, яке має
велике економічне значення, оскільки потужності приводу
вимірюються в сотнях кіловат. Однак, навіть при ККД
осцилятора 95% виникає необхідність в примусовому
охолодженні. У пресі ця проблема вирішується шляхом
забезпечення постійної течії робочої рідини через порожнину
гідростатичної опори. Це досягається послідовним підключенням
гідростатичної камери опори в гідросхемі безпосередньо на
вхідній магістралі живлення.

Дякую за увагу

