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Обєкт досліджень: отримання міцних порошкових виробів методом

гвинтової екструзії пористих напівфабрикатів.

Мета роботи: шляхом обчислювального аналізу на підставі методу

скінчених елементів та модифікованої теорії пластичності пористих

тіл визначити ділянки у об'ємі пористих зразків, де пористість велика,

внаслідок чого очікується руйнування.
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1. Інтенсивні зсувні деформації, як засіб підвищення властивості, за рахунок 

керування структурою матеріалів

2. Гвинтова екструзія: стан проблеми, технологія, теорія

3. Модифікована теорія пластичності стисливого матеріалу, що містить 

дефекти. 

4. Характеристика дефектів, їх зв’язок із деформаційними  властивостями.

5. Чисельна реалізація модифікованої теорії пластичності

6. Вплив вмісту площинних дефектів на розподіл густини

7. Вплив протитиску на за наявністю площинних дефектів

План роботи
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В результаті великих пластичних деформацій металів розміри їх структурних

елементів (кристалітів, фрагментів, меж розділу і т.і.) зменшуються і досягають значень,

характерних для нано- та субмікроматеріалов. Внаслідок цього сільнодеформівні метали

набувають якісно нових властивості, багато з яких представляють практичний інтерес.

Зокрема, вони мають аномально високу пластичність в поєднанні з великою міцністю. Є

результати, що вказують на можливість отримання надпластичності деяких металів при

кімнатних температурах. У сильнодеформованому стані значно змінюються і

фундаментальні характеристики металів, такі як пружні модулі, температури Кюрі і

Дебая, намагніченість насичення та ін.

Дослідження показують, що ефект великих деформацій при певних умовах

можна отримати шляхом немонотонної формозміни заготовок. Це використовується в

процесах обробки тиском, основною метою яких є накопичення деформації в заготовках,

а не зміна їх форми. До таких процесів відносяться: рівноканальної кутова екструзія,

всебічна ковка, гвинтова екструзія та ін., Які в подальшому ми називаємо процесами

накопичення деформації (ПНД). Оскільки форма заготовки після ПНД практично

збігається з вихідною, то є можливість багаторазової обробки заготовок для накопичення

в них достатньої деформації

ОБРОБКА МЕТАЛІВ ТИСКОМ З ІНТЕНСИВНИМ НАКОПИЧЕННЯМ ДЕФОРМАЦІЙ
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РОЗПОВСЮДЖЕНІ  ТЕХНОЛОГІЧНІ СХЕМИ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ ТИСКОМ З 

ІНТЕНСИВНИМ НАКОПИЧЕННЯМ ДЕФОРМАЦІЙ
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Cхема винтовой экструзии 

(ДонФТІ НАНУ): 1 - матрица; 2 - верхний 

пуансон; 3 – порошковая заготовка
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ТЕХНОЛОГІЯ ГВИНТОВОЇ ЕКСТРУЗІЇ

Варіанти технологічної реалізації

гвинтової екструзії
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ТЕХНОЛОГІЯ ГВИНТОВОЇ ЕКСТРУЗІЇ

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ГВИНТОВОЇ ЕКСТРУЗІЇ

Деформирование заготовки «смятием» угловДефект переднього торця заготовки.

Дефект пропеллерности заготовки
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Деформація

Відносна 

електропровідність, 

%

Відносна 

щільність

, %

підпресовка - 69

1 прохід ГЕ 82 99,2

2 прохід ГЕ 99.6 99,6

Вплив кількості проходів гвинтової екструзії на властивості матеріала

Структура та властивості мідної порошкової заготовки - експеримент (ДонФТІ)

1-й прохід                               2-й прохід
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Розподіл відносної щільності   

(експеримент)

Поперечний переріз 

зразка

після  гвинтової 

екструзії

ТЕХНОЛОГІЯ ГВИНТОВОЇ ЕКСТРУЗІЇ

ГВИНТОВА ЕКСТРУЗІЯ ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ

Порошкові заготовки після гвинтової екструзії

(ДонФТІ НАНУ)



Потенціал пластичної течії ізотропного порошково – пористого 

середовища та геометричне тлумачення різних схем навантаження, 

зон стиснення та розпушення
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Пластичність пористих металевих

напівфабрикатів (пластична матриця)

Порошки важкодеформівних металів
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МОДЕЛІ ПЛАСТИЧНОСТІ СТИСЛИВИХ СЕРЕДОВИЩ

ПЛАСТИЧНА ПОВЕДІНКА ПОРИСТИХ І ДИСПЕРСНИХ МАТЕРІАЛІВ : 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ  ДАНІ
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ТИПИ ДЕФЕКТІВ В МАТЕРІАЛАХ ПОРОШКОВОГО  ПОХОДЖЕННЯ

І  ВІДПОВІДНІ  ПОТЕНЦІАЛИ  ПЛАСТИЧНОСТІ

m – ступінь дефектності матеріалу

Θ - пористість
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Матеріальні параметри:

θ - пористість, (0 <  θ < 1)

ω - накопичена деформація твердої фази (параметр Одквіста), (ω > 0)                                          

m - міра дефектності, (плоских макродефектів или схватывания), (0 < m < 1)

a - міра деформівності чи крихкості матеріалу частинок, (0 < a < 1)      

Основні рівняння
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- кінентичне рівняння накопиченої деформації 

τs = τs(ω) - закон деформаційного зміцнення 
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ЧОТИРИПАРАМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ ПЛАСТИЧНОСТІ  (О.В. МИХАЙЛОВ, М.Б. ШТЕРН )
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Допоміжні параметри
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ЧОТИРИПАРАМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ ПЛАСТИЧНОСТІ  (О.В. МИХАЙЛОВ, М.Б. ШТЕРН)

m – ступінь дефектності матеріалу

Θ – пористість

a=0.5
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а)                                                              б)                                                           в)

КОНТУРИ НАВАНТАЖЕННЯ ЗА РІЗНИХ СПОЛУЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ m, a, θ

ЧОТИРИПАРАМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ ПЛАСТИЧНОСТІ  (О.В. МИХАЙЛОВ, М.Б. ШТЕРН)



Перші розрахунки гвинтової  екструзії пористих 

напівфабрикатів (О.В. Михайлов, 2007)

Розрахунки виконані методом скінчених елементів на підставі моделі,

розробленої в ІПМ НАН України (О.В. Михайлов); технологію розробка

та експериментальні дослідження – ДонФТІ НАН України

(Я.Бейгельзімер) )
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РОЗПОДІЛ ПОРИСТОСТІ ТА НАКОПИЧЕНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ З РІЗНИХ СТОРІН 

ЗАГОТОВКИ

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГВИНТОВОЇ ЕКСТРУЗІЇ  ПОРИСТИХ ЗАГОТОВОК
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Вплив початкової густини та ступеня дефектності заготовки 

на розподіл  пористості

Зі зміною  пошкодженості матеріалу  m  

характер розподілу пористості за об’ємом 

зразка кардинально змінюється. Якщо для 

непошкодженого матеріалу в області 

вільної поверхні (підп'ятник) найбільша 

пористість спостерігається по центру 

зразка а на периферії, і особливо по кутах, 

спостерігається деяке ущільнення, то з 

ростом  m напрямок градієнту густини 

змінюється на протилежний. Особливо 

значним стає розпушення по кутах в 

області вільної поверхні за малої зв’язності 

матеріалу  при m = 0,6  що може 

призводити до руйнування заготовки в цих 

місцях. 

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГВИНТОВОЇ ЕКСТРУЗІЇ  ПОРИСТИХ ЗАГОТОВОК
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Вплив початкової густини та ступеня дефектності заготовки 

на параметр Одквіста (накопичену пластичну деформацію)

Зі збільшенням пошкодженості матеріалу  

m , або що теж саме зі зменшенням 

ступеня зв’язності матеріалу максимальна 

величина параметру Одквіста яка 

спостерігається в кутових точках 

підп’ятника зменшується. Теж саме можна 

сказати  й про середнє по зразку значення 

параметра Одквіста,  втім воно майже не 

змінюється зі зміною m. Як видно з Рис.  3 

а) та б) для більш пористого зразка 

залежність параметру Одквіста  від  m  

зберігає ті ж самі тенденції, проте в цьому 

випадку вплив m навіть на максимальну 

величина параметру Одквіста яка 

спостерігається в кутових точках 

підп’ятника вкрай незначний, не говорячи 

вже про середнє значення. 

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГВИНТОВОЇ ЕКСТРУЗІЇ  ПОРИСТИХ ЗАГОТОВОК
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Запобігання розтягуючому середньому тиску на вільній поверхні 

зразка

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГВИНТОВОЇ ЕКСТРУЗІЇ  ПОРИСТИХ ЗАГОТОВОК

РОЗПОДІЛ КУЛЬОВОЇ КОМПОНЕНТИ ТЕНЗОРА НАПРУЖЕНЬ (СЕРЕДНЬОГО ТИСКУ ) 

НА ПЕРЕДНІЙ СТОРОНІ ЗАГОТОВКИ

А) з протитиском       Б)  вільна гвинтова екструзія

А)                                                                                   Б)
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Вплив протитиску на розподіл пористості

Прикладання протитиску 

спричиняє більш інтенсивне 

ущільнення зразка в цілому та 

зменшує схильність до 

розпушення на поверхні 

підп’ятника,  що може запобігати 

руйнуванню зразка особливо при 

великій початковій пошкодженості 

матеріалу m = 0,6. 

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГВИНТОВОЇ ЕКСТРУЗІЇ  ПОРИСТИХ ЗАГОТОВОК
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Вплив протитиску на параметр Одквіста

Накладання протитиску 

призводить також до не дуже 

значного зменшення величини 

накопиченої деформації в об’ємі 

зразка Рис. 5, при цьому 

характер неоднорідності 

розподілу параметру Одквіста в 

об’ємі зразка практично не 

змінюється.. 

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГВИНТОВОЇ ЕКСТРУЗІЇ  ПОРИСТИХ ЗАГОТОВОК
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ВИСНОВКИ

В ході виконання досліджень встановлено, що як за наявності, так і у

відсутності протитиску процес гвинтової екструзії забезпечує зменшення

середньої пористості заготовки. В той же час її розподіл не є рівномірним

і є чутливим до вмісту площинних дефектів. Якщо цей вміст не великий,

пористість інтенсивно зменшується в околі бічної поверхні, тоді як при

суттєвих значеннях вмісту площинних дефектів спостерігається

протилежна картина. В той же час, не дивлячись на зростання середньої

густини у відсутності протитиску, в області вільної поверхні (підп'ятник)

спостерігається зростання пористості. Остання обставина обумовлена

депланацією підп'ятника, викликаної зовнішнім тертям. Як наслідок, на

його поверхні ближче до осі симетрії спостерігається позитивний

гідростатичний тиск. Саме він і сприяє виникненню і розвитку

розтягуючих деформацій у вказаній зоні і обумовленому ними зростанню

пористості, що і може бути ознакою вичерпання ресурсу пластичності.

Можлива оптимізація процесу за рахунок зміни геометрії штампу,

протитиску, пористості, вмісту площинних дефектів.


