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Актуальність науково- технічної задачі
Підвищення ефективності наукоємних виробів авіаційної техніки постійно
стимулює вдосконалення конструкції їх елементів та розроблення і
впровадження технології їх виготовлення.

Останні роки набули перспективи використання порожнистих лопаток з
високоміцної, жаростійкої і жароміцної сталі і сплавів на онові алюмінію,
магнію, титану, нікелю. Перераховані матеріали відрізняються високою
вартістю і, в деяких випадках, дефіцитністю легуючих елементів, тому зростає
роль обробки металів тиском – основного способу виготовлення деталей
відповідального призначення.
Виготовлення заготовок в ізотермічному та надпластичниму деформуванню
дозволяє знизити витрати дорогого металу, отримати виріб з
необроблюваними поверхнями, зменшити трудомісткість механічної обробки
і покращити якість деталей.

Мета та задачі дослідження
Метою роботи є експериментально-аналітичне обґрунтування та розробка процесу ізотермічного
пресування на основі дослідження основних закономірностей формоутворення елементів порожнистої
лопатки газотурбінного двигуна, та проектування оснастки.
Для досягнення мети були поставлені та вирішені наступні задачі:

• Виконано аналітичний огляд науково-технічних публікацій по виготовленню конструкцій елементів
порожнистої лопатки з титанових сплавів газотурбінних двигунів;
• Розроблена методика виконання роботи;
• Спроектовані оснащення для формоутворення випробовуваних зразків порожнистої лопатки;
• Розроблений метод визначення моделі деформування металів на основі результатів іспитів в умовах
чистого згину;
• Проведено розрахунок формоутворення елементів порожнистої лопатки чисельними методами;
• Експериментально обґрунтований процес формоутворення лопатки.

Види порожнистої лопатки

Типові елементи порожнистої лопатки
Оболонка постійного радіусу

Оболонка двоякої кривизни

Загальна методика
Об’єкти дослідження процесів формоутворення
елементів порожнистої лопатки
- Оболонка одинарної кривизни
- Оболонка двоякої кривизни

Моделі деформуємих елементів
- матеріал що зміцнюється
-матеріал в’язкопластичний

Метод побудови моделі деформування металів
щоз міцнюється при випробуваннях на чистий
згин
Метод
побудови
моделі
в’язкопластичного
деформування металів при випробуваннях на згин

оболонка одинарної кривизни (задача чистого згину)
Чисельні розрахунки типових елементів

Експериментальні дослідження
Рекомендації по реалізації процесів
формоутворення типових схем

оболонка двоякої кривизни (задача формоутворення
мембрани)
на чистий згин
формоутворення мембрани в умовах
надпластичності

Аналіз теоретичного дослідження
Метод – аналітичного визначення моделі матеріалу, що зміцнюється при випробуванні на згин
- визначення виду апроксимації кривої деформування, зручного для вирішення поставленого завдання;
- теоретичне визначення системи рівнянь для знаходження коефіцієнтів апроксимації кривої зміцнення. При цьому використовувався принцип
мінімуму повної роботи, що витрачається на деформацію;
- експериментальне визначення роботи деформування і побудови експериментальної кривої;
-

визначення залежності питомої роботи деформування від радіуса гнуття;

- визначення залежності величини радіусу нейтральної поверхні від радіуса гнуття даного матеріалу;
- чисельне рішення системи рівнянь для визначення коефіцієнтів апроксимації.

Побудова в'язкопластичної моделі матеріалів при випробуванні на згин
1. Задання моделі металу у вигляді функції з невідомими лінійними коефіцієнтами;
2. Отримання системи лінійних рівнянь для визначення невідомих коефіцієнтів з використанням експериментальних результатів;
3. Встановлення експериментальної залежності форми деформованої заготовки від величини моменту навантаження при чистому згині, часу
навантаження і температури деформування;
4. Вирішування системи рівняня для визначення невідомих коефіцієнтів в моделі металу.
Для побудови в'язкопластичних моделей матеріалу була прийнята аналітична залежність, яка виражена ступеневою функцією виду (3.12). Для
апроксимації кривої деформування використовуємо ірраціональний многочлен восьмому ступеня в вигляді:

Моделювання і аналіз формоутворення елементів
порожнистої лопатки за допомогою програми DEFORM3D

Розрахункова модель оболонки одинарної кривизни

Розрахункова модель сферичного
формоутворення (мамбрана)

Результати чисельного аналізу по формоутворенню сферичного
елементу (мембрана)

Розподіл накопиченої деформації

Розподіл інтенсивності напруження

Розподіл швидкості деформації

Результати чисельного аналізу по деформуванню оболонки постійного
радіусу в умовах чистого згину

Розподіл накопиченої деформації 𝑒х по
поперечному перетині деталі

Розподіл накопиченої деформації
Розподіл накопиченої деформації 𝑒у по
поперечному перетині деталі

Розподіл напруження 𝜎х по
поперечному перетині деталі

Розподіл істинних напружень
Розподіл напруження 𝜎у по
поперечному перетині деталі

Розподіл напруження 𝜀х по поперечному
перетині деталі

Розподіл швидкості деформації
Розподіл напруження 𝜀х по поперечному
перетині деталі

Експериментальні дослідження

Піч СНОЛ 30/1300

Піч та оснастка для деформування заготовки

Оснастка з здеформованою деталлю, на якій утворений
тонкий алфірований шар

Залежність величини прогину від часу

Технологічні рекомендації
• Необхідно забезпечити жорсткість інструмента, і звести до
мінімуму асиметрію при температурних деформаціях. Для цього
необхідно передбачити направляючі для рухомої частини
оснастки. При проектуванні направляючих слід врахувати що
установка працює при високій температурі
𝑡 = 900°С , що
призводить до значних термічних деформацій деталей вузла. Тому
необхідно врахувати коефіцієнти термічного розширення
матеріалів пар тертя. Для виготовлення пар тертя можна
використовувати керамічні матеріали. Так як вони мають низьку
теплопровідність, низький коефіцієнт теплового розширення, та
високу термічну стійкість і жорсткість.
• Забезпечити співвісність прикладання навантаження відносно
заготовки.
• Виконати умову рівномірності подачі з можливістю регулювання
навантаження в процесі деформування.

Загальні висновки
• В магістерській роботі на основі аналізу науково-технічних публікацій та аналізу конструкцій деталей
ГТД зроблена оцінка можливості використання процесу формоутворення сферичного елементу та
оболонки одинарної кривизни в умовах чистого згину для порожнистої лопатки, спроектована
оснастка для виготовлення елементів порожнистої лопатки .
• Розроблено методику виконання роботи, яка включає дослідження деформування елементів
порожнистої лопатки чисельними та експериментальними методами.
• Виконано аналіз теоретичних досліджень деформування елементів порожнистої лопатки.
• Виконано чисельне моделювання деформування елементів порожнистої лопатки в системі CAD/ CAE
DEFORM 3D
• В ході експерименту було проведено дослід по процесу деформування оболонки одинарної
кривизни в умовах чистого згину .
• На основі аналітичних та експериментальних досліджень були сформульовані технологічні
рекомендації по розробці та впровадженню процесів виготовлення оболонки одинарної кривизни.

Дякую за увагу!

