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ВСТУП
Метою даної роботи є вивчення процесів гвинтової екструзії пористих
заготовок. Цей метод є розвитком методу гвинтової екструзії компактних
металів, запропонованої та розвиненої у Донецькому фізико – технічному
інституті НАН України (ДонФТІ) на початку цього сторіччя. Разом із
методом рівно канального кутового пресування, та багатьма іншими, обидва
наведені вище методи належать до родини методів інтенсивних пластичних
деформацій. Поряд із можливістями отримувати деталі складної форми,
уникаючи руйнування під час деформування, застосовуючи при цьому
помірні зусилля, такі методи дозволяють впливати на структуру матеріалів.
Завдяки цьому, вже під час деформування можна досягати бажаних
механічних та функціональних властивостей,

обминаючи додаткову

обробку. Ці способи розглядаються як такі, що дозволяють тільки за рахунок
деформування отримувати наноструктуру в звичайних матеріалах, завдяки
чому

методи

інтенсивної

зсувної

деформації

можуть

бути

також

інструментом формування функціональних властивостей.
Суттєві надії пов‘язуються із застосуванням методології інтенсивних
зсувних деформацій до матеріалалів, отриманих методами порошкової
металургії. Серед іншого, можно очікувати, що саме в такий спосіб буде
вирішено багато проблем зміцнення, пов ‘язанних

із

станом

міжфазних

границь. Але, на відміну від звичайних компактних матеріалів пористі
заготовки,

які

отримані

методами

порошкової

металургії,

за

умов

деформування схильні не тільки до зміни форми, але й до зміни об‘єму. Самі
пори, певним чином розподілені по об‘єму заготовки, розглядаються як
можливе джерело руйнування матеріала, як в умовах деформування, так і в
умовах експлуатації.
Наведені особливості гвинтової екструзії матеріалів порошкового
походження вимагають додаткового вивчення даного процесу, чому і
присвячена дана робота.
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Робота базується на наробках

Донецькогог фізико – технічного

інституту НАН України (ДонФТІ) та Інституту проблем матеріалознавства
НАН України. Об‘єктом дослідження є поведінка дефектів типу пор за різних
умов гвинтової екструзії. Ці умови визначаються осередненим ступенем
деформації, кутом закручування, а також наявнісю та величиною протитиску.
За різних сполучень наведених чинників аналізується розподіл пористості,
визначаються місця її найбільш інтенсивного зростання. Враховуються
реальні

властивості

матеріалу.

Пористий

матеріал

характеризується

властивостями матеріалу порошка, з якого він отриманий, а також
пористістю заготовки.
Суттєвим для данної роботи є те, що

окрім пористості, яка

характеризує загальний об‘єм пор, віднесений до об‘єму матеріалу, аналіз
враховує наявність площинних дефектів. Кожний з таких дефектів має об‘єм,
який при аналізі може бути знехтуваний. В той же час наявність площинних
дефектів характеризує здатність матеріалу чиниту опір деформаціям розтягу.
Для порошкових матеріалів існує різниця між

здатністю чиниту опір

деформаціям розтягу та деформаціям стиснення. Ця різниця пов‘язується із
зв‘язністю порошкового тіла та визначається технологією отримання
пористого напівфабрикату (параметрами спікання).
Результати роботи отримані методом скінчених елементів. Поведінка
матеріалу описується в рамках теорії пластичності стисливих (пористих)
середовищ, запропонованої в Інституті проблем матеріалознавства НАН
України. Вхідні параметри для розрахунку – геометрія штампу, закон руху
пуансона,

напруження

протитиску,

механічні

властивості

пористого

матеріалу, пористість, вміст площинних дефектів. Вихідні параметри –
розподіл деформацій та пористості. Мета розрахунків – визначення місць в
зразках, де пористість велика, внаслідок чого очікується руйнування.
Можлива оптимізація процесу за рахунок зміни геометрії штампу,
протитиску, пористості, вмісту площинних дефектів.
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Робота містить 5 розділи: огляд праць, які існують уданій галузі
технологій, основні положення теорії пластичності пористих тіл, описання
процесу обчислень полів пошкодженості та їх еволюції в умовах гвинтової
екструзії за наявністю декількох видів дефектів, охорона праці та безпека в
умовах надзвичайної ситуації.

1. ІСНУЮЧІ ПОГЛЯДИ І ОЦІНКИ ПОВЕДІНКИ МЕТАЛІВ ПРИ
ВЕЛИКИХ ПЛАСТИЧНИХ ДЕФОРМАЦІЯХ.
Наступні міркування викладаються згідно роботи [2].
Для кожного металу при заданих температурношвидкісних умовах
деформування і величиною гідростатичного тиску є деяка стаціонарна
мікроструктура (далі ми її називаємо граничною), яка досягається при
достатньо великих монотонних (або близьких до монотонних) деформаціях і
при подальшому збільшенні деформацій підтримуючи шляхом постійного
відтворення. Гранична структура характеризується певною величиною
фрагментів і забезпечує металу ідеальну пластичність під тиском в плані, як
відсутності зміцнення, так і деформації без руйнування. Всі процеси обробки
тиском при накопичені їх за допомогою досить великої монотонної
деформації (своєї для кожного процесу) формують в металі його граничну
структуру.
На відміну від граничної мікроструктури швидкість прагнення до неї
(інтенсивність процесу фрагментації) для кожного металу залежить не тільки
від

температурношвидкісних

умов

деформування

і

величини

гідростатичного тиску, а й від величини деформації, шляхи навантаження
(монотонне,

немонотонне,

знакозмінний,

амплітуди

деформації

при

знакозмінному навантаженні, схеми напруженого стану на відповідних
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ділянках колії і т.д.), а також градієнтів тензорів швидкостей деформацій і
поворотів.
Граничну структуру того чи іншого металу швидше за все формують
процеси, які при одному і тому ж рівні гідростатичного тиску в осередку
деформації призводять до більш сильного зниження пластичності даного
металу. Для отримання субмікро і наноструктур ці процеси необхідно
здійснювати при високому гідростатичному

тиску в середені осередку

деформації. У такому випадку релаксація внутрішніх напружень йде шляхом
фрагментації кристалітів, а не появи мікронерівностей.
З наведеного є очевидним взаємовплив внутрішніх та зовнішніх
чинників технологій пластичної обробки, та роль зовнішнього навантаження
при формуванні структури.
1.1. Зміцнення при холодній деформації: крива течії, ідеальна
пластичність
Анрі Едуардо Тріска в середині XIX століття вперше чітко поставив
питання, пов'язані зі зміцненням матеріалів при деформації і спробував на
них відповісти. В результаті великого числа експериментів з безліччю самих
різних твердих тіл (свинець, олово, мідь, залізо, глина, парафін, лід і ін.) А.
Тріска дійшов наступних висновків:


тверді тіла при достатніх рівнях тиску можуть текти подібно

рідинам;


існує проміжна область пластичного зміцнення, що має місце за

границею пружності і до того, як почнеться постійна течія;


існує характеристика матеріалу (коефіцієнт К), що висловлює

максимальне дотичне напруження, при якому, незалежно від досвіду, тверде
тіло тече (цитуємо за книгою [3]).
Сталість величини максимального дотичного напруження К при течії
твердого тіла згодом назвали ефектом ідеальної пластичності. Таким чином,
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А. Тріска прийшов до висновку, що при великих деформаціях матеріали
стають ідеально пластичними, причому максимальне дотичне напруження К
при пластичному перебігу є характеристикою матеріалу і не залежить від
схеми навантаження.
Слід підкреслити, що згідно А. Тріска, області ідеальної пластичності
передує ділянку зміцнення і що характеристикою матеріалу є максимальне
дотичне напруження при пластичній течії, а не на початку ділянки зміцнення,
як стали вважати, починаючи з робіт СенВенана.
Цілеспрямовані дослідження по зміцненню матеріалів при великих
пластичних деформаціях вперше виконав Пауль Людвик на початку ХХ
століття. У своїй невеликій і дуже цікавій книжці (російський переклад [4])
він сформулював гіпотезу про «єдину криву течії », яка в даний час
розуміється як гіпотеза про те, що інтенсивність напружень є функція
інтенсивності деформацій, яка не залежить від характеру напруженого стану.
П. Людвік вважав, що механізмом пластичної деформації є зрушення по
площинах ковзання, що відбувається тоді, коли дотичне напруження на них
досягає критичного значення R, яке він називав внутрішнім тертям. Спочатку
він приймав, що внутрішнє тертя залежить від матеріалу, виду і величини
попереднього зсуву (параметр, пропорційний інтенсивності деформації),
нормального напруги, перпендикулярного до площини зсуву, і від швидкості
зсуву.
В результаті численних випробувань на розтяг, стиск кручення різних
матеріалів (олова, міді, латуні, заліза, вуглецевих сталей, чавуну) П. Людвік
прийшов до висновку, що для кожного матеріалу R залежить в основному від
величини попереднього зсуву і в набагато меншому ступені  від інших
факторів. Це дозволило знайти те спільне, що пов'язувало діаграми
деформування матеріалів при найпростіших навантаженнях  «єдину криву
течії» в координатах внутрішнього тертя  величина зсуву.
П. Людвік постійно звертав увагу на те, що через поворот матеріальних
волокон, обумовлених великою деформацією, все нові і нові матеріальні
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площини стають площинами ковзання. Він спеціально вивчив вплив цього
фактора на величину R . У ході експериментів по крученню попередньо
розтягнутих зразків П. Людвік прийшов до висновку, що навіть при різкій
зміні положення площин ковзання, величина R все одно визначається
попередньою деформацією зрушення.
У подальшому Г.А. СмирновимАляєвим [5] було введено поняття
монотонної деформації, при якій на кожній сходинці в процесі пластичної
формозміни напрямки головних швидкостей деформації пов'язані з одними і
тими ж матеріальними волокнами, а відносини цих швидкостей залишаються
постійними.
Через поворот матеріальних часток великі пластичні деформації, як
правило, немонотонні. Тому в [5] було введено поняття деформації, близької
до монотонної (квазімонотонної), при якій допускають повільний поворот
головних напрямків тензора швидкостей деформацій щодо матеріальних
волокон і невелике порушення пропорційності головних компонент цього
тензора.
Таким чином, з дослідів П. Людвіка випливало, що в деяких випадках,
навіть при суттєво немонотонній деформації, величина R підпорядковується
єдиній кривій течії.
Принципово

інший

результат

дали

його

експерименти

по

знакозмінному крученню. Отримана діаграма мала вигляд пилоподібної лінії.
Виявилося, що положення кривої, проведеної через максимуми цієї лінії і
характеризує інтенсивність зміцнення металу при знакозмінному крученні,
визначається кутом повороту в одну сторону (амплітудою кручення). Чим
кут менше, тим нижче лежить зазначена крива, тим менш інтенсивно
зміцнюється метал і тим більша деформація, яку він може накопичити до
руйнування [4].
Якщо випробування проводились при знакозмінному крученні, а
закінчувалися одностороннім закручуванням, то на останньому етапі
величина R зростала набагато швидше, ніж в дослідах по крученню в одну
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сторону.
Питанням про те, чи має крива течії насичення при більших
деформаціях, тобто чи існує ідеальна пластичність, П. Людвік спеціально не
займався. Його цікавили проблеми зміцнення, причому в області деформацій,
характерною для звичайних процесів холодної обробки тиском (за
величиною інтенсивності деформацій це, як правило, менше 1.52.0). Однак
деякі з результатів, наведених в [4], кажуть про досягнення в дослідах
ділянки ідеальної пластичності, причому величина R на ньому не залежала
від виду попередньої деформації.
Гіпотеза «єдиної кривої течії» відкрила шлях для розрахунків великих
пластичних деформації в різних процесах обробки тиском, так як містила в
собі можливість визначення властивостей матеріалів за результатами простих
випробувань. Згідно «єдиної кривої течії» інтенсивність напружень є
функцією інтенсивності деформацій, що не залежить від виду навантаження.
В рамках цієї гіпотези відповідь на питання про те, яким чином потрібно
деформувати той чи інший метал, щоб сильніше зміцнити його, звучить дуже
просто: байдуже яким чином  аби метал не зруйнувався при накопиченні
деформації.
Втім, як показали дослідження, виконані вже після робіт П. Людвіка,
навіть при монотонній деформації далеко не всі метали мають «єдину криву
течії». Багато хто з них «чуттєвий »до виду навантаження. Що ж стосується
немонотонного деформування, то тут ситуація ще складніша. Експерименти
показують, що після зміни виду навантаження крива течії на протязі ~0.10.2
за величиною інтенсивності деформації йде нижче продовження первісної
кривої течії, а потім виходить на криву, відповідну новому виду
навантаження.
Чи є в цьому випадку ефект ідеальної пластичності при великих
деформаціях? А якщо є, то чи залежить максимальне дотичне напруження від
виду навантаження або воно дійсно є характеристикою матеріалу, як вважав
А. Тріска? Остаточних відповідей на ці питання немає досі.
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Експерименти П. Бріджмена [10] показали, що криві течії різних
металів при зсуві асимптотично прагнуть до граничного значенням, що,
начебто б, підтверджувало ефект ідеальної пластичності. У той же час
виявилося, що криві течії при стисненні можуть монотонно зростати
протягом всього процесу деформування і лише для деяких металів
(наприклад, чистої міді) виходять на насичення. Що ж стосується кривих
течії при розтягуванні, то вони завжди монотонно зростають при великих
деформаціях. Значить, при стисненні і розтягуванні не всі метали в кінцевому
рахунку приходять до ідеальної пластичності? У роботах [6, 8] теж
вказується на те, що ідеальна пластичність існує лише для деяких металів. В
основному ж, аж до руйнування, метали проявляють зміцнення.
Значний інтерес становлять дослідження А.М. Розенберга та його учнів
[11, 12] з вивчення зміни твердості металів при різанні і деформаційному
протягуванні. У цих процесах в поверхневих шарах заготовок накопичуються
великі ступеня деформації [12], що дозволяє досить просто вивчати її вплив
на твердість різних металів. У роботах [11, 12] зазначається, що для деяких
металів (міді, армкозаліза, сталі 20) були досягнуті деформації, при яких їх
твердість виходила на насичення. В основному ж для сталей (45, У8 та ін.)
Такі значення деформації не були досягнуті, проте у авторів немає сумніву,
що ідеальна пластичність існує і для цих матеріалів [12].
Цікавий аналіз ситуації, що створилася, виконаний В.І. Левітасом [13].
Він прийшов до висновку, що відомі експериментальні дані не суперечать
гіпотезі про ідеальну пластичність матеріалів при великих деформаціях, а
відсутність ділянки ідеальної пластичності на кривих течії пояснюється
недостатньо

високими

деформаціями

і

неврахованої

неоднорідності

напружено деформованого стану зразка.
Справа в тому, що в експериментах по великих деформаціях виміряють
переміщення і сили. Потім за цими даними на основі деяких припущень
(припущення про однорідність розподілу напружень і деформацій, системи
рівнянь

рівноваги,

«Закону»

парності

дотичних

напружень,

умови
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нестискаємості та ін.) розшифровують напружений і деформований стан
зразка. Прийняті допущення можуть вносити значну похибку.
В.І. Левітас [13] запропонував ряд методик здійснення більших
пластичних

деформацій,

що

допускають

розшифровку

на

основі

мінімального числа обґрунтованих припущень. Шляхом обробки результатів
експериментів він показав, що для широкого класу матеріалів (металів,
гірських порід, порошкових матеріалів) при великих деформаціях є
характерна ділянка з ідеальною пластичністю.
Більш того, дані отримані В.І. Левітасом, дозволили йому висунути
гіпотезу про те, що спочатку ізотропні матеріали внаслідок великих
пластичних деформацій знову стають ізотропними («посилений постулат
ідеальної пластичності» [13]). Це відповідає відомому фактом зникнення
деформаційної текстури при великих пластичних деформаціях. Відповідно
[13] межа плинності такого ізотропного сильно деформованого матеріалу не
залежить від того, яким чином накопичували деформацію при його обробці,
аби шлях навантаження утримував досить довгу монотонну (або близьку до
монотонної) ділянку.
До подібних же висновків дійшов і автор цієї глави в роботах [1416] на
основі моделі пористого тіла зі структурно неоднорідним каркасом,
мікромеханічні моделі полікристала і уявлень про «товщину поверхні
плинності». Одне з наслідків цих робіт  встановлення динамічної рівноваги
між процесами народження і заліковування мікронерівностей, і виникнення
стаціонарної пористості в матеріалі при великих монотонних (близьких до
монотонних) деформацій під тиском. Згідно [1416] межа плинності сильно
деформованного матеріалу залежить від температурношвидкісних умов
деформування та рівня тиску, так як фазовий склад, в тому числі і кількість
фази порожнечі (пористість), визначаються цими факторами.
Ідеальна пластичність і ізотропія сильно деформованних матеріалів
пов'язані з деякою граничною стаціонарною мікроструктурою, яка виникає і
динамічно підтримувати в них при великих деформаціях [18] (зауважимо, що
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це відповідає уявленням синергетики про дисипативних структурах [19]).
Тому гіпотеза про ідеальну пластичності відразу ж тягне за собою гіпотезу
про граничну стаціонарну мікроструктуру.
Це поки лише гіпотези і для з'ясування закономірностей зміцнення
матеріалів при великих пластичних деформаціях необхідні подальші
дослідження.
Проливають світло на зазначені закономірності роботи з фізики
великих пластичних деформацій, про які мова піде трохи нижче.
1.2. Пластичність металів при великих деформаціях
Питання, пов'язані з пластичністю і руйнуванням твердих тіл при
великих деформаціях, вперше чітко поставив П. Бріджмен в 40х рр. ХХ
століття [10]. Надалі ці дослідження були продовжені Б.І. Береснєва із
співавт. [20], Х.Л. П'ю [21] та ін. Зазначені роботи дали поштовх і послужили
основою для дослідів в області деформуємості металів при обробці тиском,
які виконали В.Л. Колмогоров [22], А.А. Богатов з співавт. [23], В.А.
Огородников [24] та ін.
Ми тут не будемо робити огляд робіт по пластичності і руйнування
металів при обробці тиском (короткий їх аналіз є, наприклад, в монографії
[18]). Наведемо у вигляді тез лише ті результати досліджень, які становлять
інтерес в плані побудови єдиної картини процесів деформації і руйнування
металів при великих пластичних деформаціях.
Високий гідростатичний тиск підвищує пластичність (інтенсивність
деформації до руйнування) металів аж до прояви у деяких з них ефекту
надпластичності під тиском [2022].
Істотний вплив на пластичність металів має вид навантаження. Як
правило, найменша пластичність спостерігається при простому зсуві [23, 25,
26].
При немонотонної деформації пластичність вище, ніж при монотонній
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[22, 25, 26].
На останній тезі зупинимося трохи докладніше так, як з нашої точки
зору, ефекти не монотонності мають великий науковий і практичний інтерес і
поки що недостатньо досліджені.
Ми вже відзначали, що експерименти П. Людвіка показали суттєве
збільшення пластичної деформації зразка до його руйнування при
знакозмінному кручені в порівнянні з крученням в одному напрямку.
Діаграми кручення після попереднього розтягування міді та латуні, наведені
в роботі [4], свідчать про те, що деформація до руйнування істотно
збільшується (на десятки відсотків) в тому випадку, якщо до випробувань на
кручення матеріал був продеформований розтягуванням на невелику (10 і
25%) ступінь деформації. Про це ж свідчать дані робіт [23, 25, 26].
У практиці волочіння відомо, що знакозмінний вигин дроту призводить
до підвищення пластичності при подальшому волочінні так, що в деяких
випадках дозволяє навіть виключити проміжний відпал [27].
Наведені закономірності, що характеризують руйнування металів при
великих пластичних деформаціях, так само як і описані в попередньому
підрозділі закономірності зміцнення, є результатом складних процесів, що
відбуваються в структурі матеріалів.
Викладене вище базується на роботах [2834].
1.3. Фізика великих пластичних деформацій
Згідно з принципом ЛеШательє, зовнішнє навантаження, прикладене
до полікристала і викликає пружні деформації кристалічної решітки,
стимулює в ньому процеси, які прагнуть послабити результат її впливу, тобто
знизити ці деформації. Якщо розглядати процес навантаження з таких
позицій, то при пластичній деформації метали не зміцнюються, а навпаки 
намагаються знизити зовнішнє навантаження шляхом зменшення пружніх
деформацій. Цю тривіальну думка пояснює рис. 1.1.
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Матеріали неоднорідні, і зазначені вище процеси представляють собою
перенесення атомів з місць найбільшого стиснення в місце, де стискають
напруги менше.
У

полікристалічних

матеріалах

існують

декілька

елементарних

механізмів переносу речовини (дислокаційне ковзання, поперечний рух
дислокацій, дифузія, двійникування і т.д.), кожен з яких має свою енергію
активації і при заданих параметрах зовнішнього впливу (напруження,
швидкість деформування, температура) забезпечує визначену швидкість
деформації.
Контролюють деформацію матеріалу (є провідними) в даних умовах ті
механізми, які забезпечують за даних умов
найбільшу
найбільш

швидкість
ефективно

навантаження

(див.

деформації,
знижують
карти

тобто

зовнішнє
механізмів

деформації Ешбі [34]).
Зважаючи на структурну неоднорідності
матеріалу його пластична деформація, як
цілого може здійснюватися лише шляхом
сумісної деформації окремих структурних
елементів, під яким ми розуміємо однорідні ділянки кристалітів. Згідно Р.
Мізеса, такий структурний елемент може деформуватися довільним чином,
якщо в ньому працює п'ять незалежних систем ковзання. Унаслідок
взаємного зміцнення, як правило, працюють максимум 23 системи. Тому в
міру деформації матеріалу відбувається блокування зрушень в межах
структурних

елементів,

внаслідок

чого

зростають

внутрішні

мікронапруження, які є основною причиною деформаційного зміцнення при
відносно малих пластичних деформаціях.
Внутрішні напруги істотно неоднорідні і призводять до згину та
кручення кристалічної решітки, які збільшуються із зростанням деформації.
Релаксація цих напруг виникає за двома основними шляхами: відносному
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розвороту окремих елементів кристалічної решітки з формуванням кордонів
дезорієнтації і утворення так званих зародишів мікронерівностей. Перший
шлях веде до фрагментації кристалітів і пов'язаного з цим зміцненню
матеріалу, другий  доросту пошкоджуваності його структури і зниження
пластичності. Ймовірності реалізації першого і другого шляхів визначаються
властивостями матеріалу, тиском, температурою і швидкістю деформації. З
ростом

величини

тиску

ймовірність

виникнення

зародкових

мікронерівностей, як правило, знижується, і напруги релаксують шляхом
формування кордонів дезорієнтації.
Таким чином, фрагментація  неминуча данина, яку матеріал платить
великій пластичній деформації за збереження своєї цілісності, а тиск
забезпечує йому можливість відкупитися такою ціною.
Цей аналіз показує, що, збільшуючи тиск, можна «перетворити» процес
руйнування в процес фрагментації. Такий висновок відповідає відомому
експериментальному факту, перебуваючи в тому, що при деформації під
тиском реалізуються всі ті ж мікроструктури, що і без тиску але при менших
ступенях деформації (див. [18]).
На підставі наведеного аналізу можна висловити наступну гіпотезу:
процеси деформації, що призводять до суттєвого зниження пластичності
матеріалу, під тиском повинні досить швидко формувати фрагментовану
структуру.
Згідно [23, 25, 26], найбільш низькі значення пластичності багатьох
металів характерні для схеми простого зсуву (simple shear). У той же час,
відповідно до аналізу експериментів, виконаному в роботі [35], простий зсув
під тиском найбільш ефективний у плані фрагментації.
Якщо висловлена гіпотеза підтвердиться, то феноменологічні моделі
фрагментації і засновані на них методи проектування ПНД для формування в
металах субмікрокристалічних структур можна буде спробувати побудувати
на базі достатньо доброго розробленого апарату теорії деформованості
металів при обробці тиском.
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Можливі два основні сценарії еволюції структури матеріалу при
формуванні кордонів дезорієнтації.
Перший сценарій характерний для матеріалів з великою енергією
дефектів упаковки. У таких матеріалах можливо досить вільний поперечний
рух дислокацій, що деякий час забезпечує переміщенню речовини з місць
стиснення в місця розтягу. Це призводить до тимчасової релаксації пружних
вигинів і утворенню слабко дезорієнтованих осередків.
При подальшому навантаженні напруги продовжують рости, і виникає
необхідність в релаксації все більших вигинів решітки. Тоді в місцях
найбільшої кривизни або кручення решітки, в областях концентраторів
напруг (наприклад, на кордонах зерен), утворюються рухливі концентратори
напружень



дисклинації.

Останні

надалі

рухаються

по

кристалу,

перетворюючи сильні пружні вигини кристалічної решітки в високо кутові
кордони дискретної дезорієнтації. Відбувається обертання пластичних
шарнірів

(за

термінологією

опору

матеріалів)

[36].

Дисклінація



концентратор моментних напружень, а перенесення речовини здійснюється
дислокаціями.
Зауважимо, що в деяких матеріалах пружні вигини решітки не
перетворюється на межі фрагментів, але, переміщаючись по матеріалу,
забезпечують досить великі його деформації [36]. Такий механізм деформації
автори [36] назвали «діспланаціонним».
Дисклінації рухаються по «наміченим доріжкам»  кордонів осередків.
При цьому формуються дрібні, приблизно рівно вісні сильно дезорієнтовані
фрагменти (субзерна).
Можна

запропонувати

дві

механічні

моделі,

що

ілюструють

розглянутий сценарій освіти кордонів дезорієнтації:
1) процес зминання в руці шматка паперу, в результаті чого гладка
поверхня паперу розбивається складками на фрагменти. Складка є
результатом перетворення сильного пружного згину в пластичному шарнірі;
2) руйнування шару фарби на пружно згинаємій поверхні. В цьому
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випадку зі збільшенням кривизни поверхні фарба деякий час теж згинається.
При певному критичному радіусі вигину в шарі фарби утворюється тріщина,
яка веде до тимчасової релаксації вигинаючих напруг. У міру зростання
кривизни пружно згинаємої поверхні таких тріщин буде все більше, і вони
будуть поступово розбивати фарбу на все більш дрібні фрагменти.
Зауважимо, що аналогічна картина спостерігається при висиханні шару
старої фарби або бруду, її можна бачити також на старому асфальті.
Запропоновані механічні моделі призводять до двох висновків. Перший
пов'язаний з розподілом фрагментів за розмірами. Природно припустити, що
поки розміри фрагментів набагато більші критичного радіуса вигину, що
приводить до утворення нового кордону, фізичний механізм розбиття не
залежить від величини фрагментів. В цьому випадку, згідно А.Н.
Колмогорову [36], при послідовному дробленні виникає нормальний закон
розподілу фрагментів за розмірами. Цей висновок відповідає експерименту
[28, 39].
Другий висновок пов'язаний з тим, що коли розмір фрагмента
становиться

порядка

критичного

радіуса

вигину,

подальший

поділ

припиняється. Справа в тому, що для досить великого вигину або кручення
таких малих фрагментів необхідні високі внутрішні напруги. Останні ж не
можуть рости необмежено, оскільки цьому перешкоджають процеси
проковзування окремих фрагментів один щодо одного і процеси динамічної
рекристалізації.
Припинення фрагментації призводить до того, що при великих
деформаціях розміри всіх фрагментів поступово стають рівними мінімально
можливого розміру. При подальшій деформації розмір фрагментів не
змінюється, внутрішні напруження не збільшуються, так як релаксують
шляхом прослизання фрагментів один щодо одного або ж шляхом динамічної
рекристалізації. При цьому встановлюють також динамічну рівновагу між
процесами виникнення і заліковування мікронерівностей [18].
На тій стадії фрагментації, коли закон розподілу не залежить від
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розміру фрагментів, виникає так званий автомодельний процес, що
призводить, як правило, до утворення фрактальних структур [40, 41]. Якщо
припустити, що послідовна безліч високо кутових кордонів, що виникають в
ході цього процесу, є предфракталами одного і того ж фракталу, то
отримаємо таку оцінку для площі даної множини в одиниці об'єму матеріалу:
S ~ d  υ, де d  характерний розмір фрагменту, υ = D  1, а D  фрактальна
розмірність множини ліній на площині, що перетинає високо вуглецевому
кордону (безлічі кордонів на металографічному шліфі матеріалу).
Величина D лежить в межах 1 < D <2. Якщо розміри елементів
предфракталів (маються на увазі елементи одного рівня) розподілені в
широкому діапазоні, то розмірність фрактала суттєво відрізняється від 2.
Якщо ж розміри елементів приблизно однакові, то розмірність фрактала
наближається до 2 (наприклад, фрактал типу сітки з однаковими осередками,
поступово заповнюючи всю площину [41]).
З

наведеного

аналізу

випливає,

що

на

автомодельній

стадії

фрагментації υ = const, величина якої лежить між 0 і 1, а на заключній стадії,
коли розміри фрагментів наближаються до мінімального, υ → 1.
Отримане

вище

співвідношення

для

питомої

площі

кордонів

аналогічно закону ХоллаПетч σ т~ d λ(Σт Напруга течії). Цікавий і той факт,
що при великих деформаціях λ → 1 [41]. Можливо, це простий збіг. Але,
можливо, тут закладений і більш глибокий зміст. Адже великі деформації
пов'язані зі зрушеннями по нерівним високо кутовим границям [33]. Тоді з
рівності роботи зовнішніх сил величиною дисипації енергії в обсязі матеріалу
(при великих пластичних деформаціях внутрішня пружна енергія практично
не збільшується) випливає, що σ т має бути пропорційно S .
У зв'язку зі сказаним цікаво було провести дослідження з співставлення
в експерименті величин υ і λ.
Завершуючи аналіз першого сценарію фрагментації, можна висловити
таку гіпотезу: для матеріалів з високою енергією дефектів упаковки при
великих деформаціях досягається стаціонарна гранична структура, що
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забезпечує такому матеріалу ідеальну пластичність в сенсі як відсутності
зміцнення, так і деформації без руйнування.
Розглянемо другий сценарій виникнення кордонів дезорієнтації, який
характерний для матеріалів з низькою енергією дефектів упаковки. У таких
матеріалах поперечний рух дислокацій утруднено. Тому напруги, пов'язані з
вигином кристалічної решітки, що не релаксують шляхом утворення слабкої
дезорієнтації комірок, а зростають до «макроскопічного масштабу».
Іншими словами, вони визначаються вже зовнішнім напруженим
станом, а не внутрішньою неоднорідністю матеріалу.
Подібна ситуація характерна, наприклад, для стислих багато шарових
геологічних структур [44]. Відомо, що при великих напружених, при
блокуванні механізмів ковзання, такі структури втрачають стійкість з
утворенням складок (kink bands). Останні мають вигляд вузьких смуг,
орієнтованих під певними кутами до напрямів головних напружень.
Народжують kink bands на концентраторах напружень, а розповсюджується
завдяки тому, що їх вершини стають рухомими концентраторами, які можна
описати диполями часткових дисклінацій.
Аналогічні kink bands, мабуть, утворюються і при більших пластичних
деформаціях металів з малою енергією дефектів упаковки. Вони мають не
кристалографічну природу, кристалічної решітки всередині смуг сильно
розгорнута відносно прилеглих до них областей. Ці смуги орієнтовані під
певними кутами до головних напруженням, можуть перерізати кілька зерен і
мають ширину близько 300500 нм.
Зауважимо, що в металах з високою енергією дефектів упаковки при
великих деформаціях також утворюються смугові структури [28]. Проте, з
нашої точки зору, вони обумовлені іншим механізмом втрати стійкості, ніж
kink bands. Ці структури являють собою смуги локальної деформації в
ідеально пластичному матеріалі, які прийнято називати shear bands (смуги
зсуву). Механізм утворення подібних смуг описаний, наприклад, в роботах
[18, 45]. Отже, якщо kink bands є результатом втрати стійкості неоднорідного
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пружно пластичного тіла, то shear bands виникають при втраті стійкості
ідеально пластичної течії. У цьому і полягає їх принципова відмінність.
При перетині kink band утворюються дрібні рівно вісні фрагменти з
нерівними багато кутовими кордонами. Отже, після розбиття всього обсягу
матеріалу на такі фрагменти може наступити стадія ідеальної пластичності
при деформації під тиском, оскільки дрібні фрагменти з нерівно вісними
границями можуть провертатися один щодо одного.
У попередніх підрозділах даної глави ми відзначали сильний вплив не
монотонності деформування на зміцнення і пластичністю металів. З
«мікроскопічної» точки зору це зв’язано з двома обставинами.
По-перше, при зміні напрямку деформації відбувається розрядка
дислокаційних зарядів, що обумовлюють моментні напруги. Це призводить
до зниження складової напруги течії, викликаної внутрішніми напруженнями
(ефект Баушингера). Для створення свіжих зарядів необхідно провести
достатньо велику (~0.10.2) деформацію в новому напрямку. Лише після
цього знову утворюються дисклінації, які рухаючись формують кордони
дезорієнтації або ж народжують мікродефекти. Підтвердження тому можна
привести результати роботи [46], де показано, що при деформаціях,
виникаючих в матеріалі при втомних випробуваннях, в його структурі не
формуються сильно дезорієнтовані фрагменти.
По-друге, при зміні напрямку деформації в матеріалі виникають умови
для заліковування мікронерівностей, що призводить до підвищення
пластичності.
Важливим

при

отриманні

субмікрокристалічних

матеріалів

з

допомогою процесів накопичення деформації, є наступний питання: як
впливає не монотонність деформування на інтенсивність фрагментації?
Згідно тільки що сказаного, не монотонність повинна призводити до
зниження інтенсивності фрагментації. Це узгоджується з тим, що при
немонотонної деформації зменшується інтенсивність зміцнення, яке за
допомогою закону ХоллаПетч пов'язано з фрагментацією. Корелює це і з
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висловленої вище гіпотезою про те, що процеси, які менше знижують
пластичність металу, призводять і до менш інтенсивною його фрагментації.
У найбільшій мірі це відноситься до знакоперемінної деформації.
У такому випадку можна задатися питанням: чому ж для створення
субмікрокристалічних

структур

використовують

процеси

накопичення

деформації, а не монотонної формозміни (прокатку, волочіння і т.д.).
Відповіді, на наш погляд, наступні.
Насамперед, як уже зазначено у вступі, монотонна формозміна при
великих деформаціях призводить до надзвичайно малим розмірам заготовок.
Крім того, ПНД реалізують деформацію в основному простого зсуву,
яка, як зазначено вище, ефективна в плані фрагментації.
Є й третя обставина  кордон дезорієнтації виникає внаслідок
релаксації вигинів кручень кристалічної решітки. Зазвичай їх пов'язують з
внутрішніми напруженнями, обумовленими дислокаційними зарядами. З цієї
причини виходить, що площа кордонів що утворилися дезорієнтація
пропорційна інтенсивності деформації. Однак при такому розгляді беруться
до уваги вигини і кручення, обумовлені макроскопічними напруженнями.
Вони дійсно несуттєві при відносно малих градієнтах тензорів швидкостей
деформацій і швидкостей повороту. Але при деформації з великими
градієнтами

зазначених

тензорів

вплив

моментних

напружень

макроскопічного походження стає значущим і дає свій внесок у вигини
кристалічної решітки. Природно, оцінки «великий» і «малий» визначаються
величиною кристалітів оброблюваного матеріалу.
Ефективні ПНД, такі як кручення під тиском в наковальнях Бріджмена
або рівно канальна кутова екструзія, характеризуються саме дуже вузькими
центрами

деформації

з

великими

градієнтами

тензорів

швидкостей

деформацій і швидкостей повороту.
Цілком можливо, що саме «макрозгинами» і «макрокрученнями »
обумовлена ефективність простого зсуву (simple shear) в плані фрагментації.
На відміну від чистого зсуву (pure shear), перший пов'язаний з жорсткими
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поворотами

матеріальних

частинок,

причому

швидкість

поворотів

пропорційна швидкості зсуву. Через неоднорідність полікристала (йдеться
про неоднорідність масштабу набагато більшого розміру зерна) виникає
градієнт зсуву, який пов'язаний з градієнтом повороту, тобто із згинами та
крученнями.
Вище відмічалось, що якщо після декількох циклів знакозмінного
крученя зробити закручування в одну сторону, то крива течії піде різко
вгору, набагато більш різко, ніж при постійному кручені в одну сторону. Це
говорить про те, що знакозмінна деформація може підготовляти структуру
металу до інтенсивної фрагментації при подальшій монотонної деформації.
Мабуть, ефективно також, в плані фрагментації, використовувати
знакозмінної деформації не до, а після досить довгої монотонної ділянки
(порядку 0.51.0 за величиною інтенсивності). У цьому випадку на першій
стадії навантаження метал накопичить велику щільність дислокацій (високий
рівень внутрішніх напруг), які на другій стадії, утворивши дисклінації,
можуть призвести до його швидкої фрагментації без істотного зниження
пластичності.
Таким чином, в даний час немає достатніх даних для остаточних
висновків з приводу ефектів не монотонності деформації. Але це дуже цікаві
і важливі питання, які потребують подальшого дослідження.
Для отримання субмікрокристалічних структур в об’ємних зразках
зараз використовують цілий ряд процесів нагромадження деформації (табл.
1.1). Створити структури в поверхневих шарах заготовки можна за
допомогою процесів поверхневої пластичної деформації [47], деформуючого
протягування [11] і тертя [48].
Таблиця 1.1
Процеси накопичення деформацій, що використовують для обробки
об’ємних заготовок
Схема

Назва (абревіатура)
українська

англійська

Джерело

25

1

2

3

Кручення під
високим
тиском

4

High Pressure
Torsion

[10, 39]

(HPT)

(КВД)

Всебічне
кування (ВК)

3D forging

[49]

Рівноканальн Equal channel
а

кутова angular

екструзія

extrusion

(РККЕ)

(ECAE)

Рівноканальн
а

багато

кутова
екструзія
(РКБКЕ)

[50, 51]

Equal channel
multiangular
extrusion
(ECMAE)

[52]

26

Гвинтова

Twist

екструзія

extrusion

(ГЕ)

(TE)

[53, 54]

Раздел
Розширяюча

Spread

3.7

екструзія

Extrusion

этой
книги

Піскові часи Sandglass
(ПЧ)

(SG)

Кручення

в

складному
під

Torsion in a
compound
container

контейнері
писком

(КСКТ)

[55]

under

[55]

pressure
(TCCP)

Повторюючі
рифлення

– Repetitive

випрямлення

corrugation

[56]
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(ПРВ)

and
straightening
(RCS)

ПримусоГЕ

Constrained

рифлення

Groove

пресування

Pressing

(ПРП)

(CGP)

Пакетна

Bale

гідроекструзі

hydroextrusion [58, 59]

я (ПГ)

(BH)

[57]

З’єднання
прокаткою,

Accumulative

що

Roll Bonding

накопичують

(ARB)

[60]

ся (ЗПН)
Принцип дії ПНД, зазначених у таблиці, досить добре зрозумілий з
наведених схем. Більш повну інформацію про кожному процесі можна
отримати з робіт, посилання на які дані в останньому стовпчику таблиці.
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У цій книзі, як вже було зазначено у вступі, йдеться про відносно
молодому процесі ПНД  Гвинтову Екструзію. Тому зупинимося на ній
докладніше.
Суть ГЕ полягає в тому, що призматичну заготовку продавлюють через
матрицю з гвинтовим каналом. Кут β нахилу гвинтової лінії до напрямку осі
екструзії змінюється по висоті матриці, причому на її початковій і кінцевій
ділянках він дорівнює нулю (рис. 1.2).
Особливості

геометрії

каналу

матриці

призводять до того, що при видавлюванні через
неї

зберігається

ідентичність

початковій

і

кінцевої форм і розмірів оброблюваної заготовки,
а це, в свою чергу, дозволяє здійснювати її
багаторазову екструзію з метою накопичення
великих ступенів деформації.
Ми не будемо спів ставляти між собою
вказані в табл.. 1.1 процеси. Відмітимо лише, що
відповідно

аналізу,

зробленому

вище,

фрагментації металу повинні сприяти наступні
фактори: обробка поверхні простого здвигу; великі градієнти тензорів
швидкостей деформації і повороту; високі тиски в осередку деформації.
Всім цим умовам задовольняє перша з приведених схем – кручення під
високим тиском. Рівень тиску, який можна досягнути в ній досягає порядку
104МПа, що набагато вище, ніж в будь-якій іншій схемі. Легко показати, що
КВД характеризується великими значеними градієнтів тензорів швидкостей
деформацій і повороту, що обумовлює сильні кручення радіальних волокон
заготовки. Можливо, саме це в основному і призводить до фрагментації
металу в осьовій зоні зразка, де деформація, за розрахунками мала. Цим тоді
можна пояснити досить сильне зміцнення

металу в осьовій зоні, яке

виявляється експериментально, але не випливає з найпростішої теорії КВД
[37, 50]. Нажаль, метод КВД дозволяє обробляти зразки лише малих розмірів
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(диски порядку 10 мм в діаметрі і 0.5 мм товщини).
Схеми рівно канальної кутової екструзії також реалізують в основному
деформацію простого зсуву. Відомо, що характерний розмір сильно
дезорієнтованих фрагментів, отриманих за схемами РКУЕ, тим менше, ніж
вже смуга осередку деформації [50, 51]. Це підтверджує нашу гіпотезу про
«корисність» великих градієнтів для фрагментації металів.
РКУЕ допускає різні маршрути обробки заготовок [50, 39], що
відрізняються розташуванням площині зсуву в зразку це при послідовних
пропусках його через канал (рис. 1.3).
В роботі [39] відзначається, що в плані
виникнення високо кутових кордонів маршрут С
менш ефективний, ніж маршрути А і В.
Це відповідає зробленому вв попередньому
підрозділі

висновку

про

вплив

знакозмінних

деформації на інтенсивність процесу фрагментації.
Процеси ГЕ, ПЧ, ПРВ, ПРП також пов'язані зі
знакоперемінною деформацією металу (Для ГЕ ми це
покажемо в наступній главі), що може приводити до
зниження інтенсивності його фрагментації. Ще раз
підкреслимо: ми не стверджуємо, що це однозначно погано (див. кінець
попереднього підрозділу). Однак як розробники методу ГЕ ми повинні
виявити всі можливості управління траєкторією деформування металу, в
зокрема зменшення «циклічності» деформації. Цьому будуть присвячені в
основному два наступні розділи книги. Тут ми коротко вкажемо шляхи
зниження «циклічності» деформації при ГЕ, якими є:
 Збільшення довжини квазімонотонних ділянок деформації, чого
можна досягати, або збільшуючи кут нахилу гвинтової лінії до осі екструзії,
або по черзі пропускаючи заготовку через матриці з лівим і правим гвинтом ;
 Здійснення витяжки або осаджування заготовки у центрі деформації
при ГЕ, що дозволить розірвати цикл деформації, додавши до неї монотонну
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компоненту (на жаль, це важко виконати через те, що для ГЕ характерні
досить довгі матриці, так що витяжка або осаджування заготовки в них
пов'язана з великими проблемами, обумовленими контактним тертям);
 Використання ГЕ в комбінації з іншими процесами інтенсивної
деформації

або

традиційними

процесами

обробки

тиском,

шляхом

застосування їх як до, так і після ГЕ, що дозволить позбутися знакозмінних
деформацій.
У главі 3 наведені результати досліджень по комбінованому впливу ГЕ
і прокатки на титановий сплав ВТ10, підтверджує ефективність поєднання
ГЕ з прокаткою. Хороші результати в плані фрагментації має дати
комбінування ГЕ з РКУЕ або РКБКЕ, так як ці процеси мають не співпадаючі
площині зсуву (у ГЕ вони розташовані перпендикулярно осі заготовки, а в
РКУЕ і РКБКЕ  під кутом до осі заготовки).
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2. ТЕОРІЯ ГВИНТОВОЇ ЕКСТРУЗІЇ

У попередньому розділі ми відзначали, що вплив ПНД на структуру
оброблюваного металу визначається його деформованим станом (величиною
і виглядом деформації, ступенем її монотонності) градієнтами тензорів
швидкостей деформацій і поворотів, рівнем гідростатичного тиску і т.д.
Тому, для проектування ГЕ необхідно знати, яким чином його параметри
(геометрія каналу матриці, величина протитиску, контакту тертя і т.д.)
впливають на зазначені фактори. При розробці технологічної оснастки і
обладнання необхідні дані по величині тиску ГЕ. На всі ці питання повинна
дати відповідь теорія процесу.
Відразу ж відзначимо, що ми не настільки наївні, щоб думати, ніби
теорія з такими припущеннями, як прийняті нижче, здатна говорити мовою
точних чисел. Але ми вважаємо, що в сукупності з фізичним моделюванням
розроблені нами математичні моделі дозволяють в ряді випадків зробити
висновки якісного характеру, а для деяких параметрів (наприклад, тиску
екструзії, накопиченої деформації)  дати і прийнятні чисельні оцінки.
2.1. Фізичне моделювання гвинтової екструзії
Фізичне моделювання потоків металу при ГЕ ми втілюємо за
допомогою пластиліну. Передбачаємо вигук: «Як можна! … ». Відповідь
така.
По-перше, нічого кращого ми поки не змогли придумати так, як в разі
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ГЕ для цих цілей необхідна розбірна матриця (Інакше не здобудеш
загальмовану в її каналі заготовку), а зробити її з металу проблематично.
Тому, ми виготовляли матрицю з гіпсу (рис. 2.1), а через таку матрицю
можна продавити тільки пластилін або що не будь аналогічне йому
(наприклад віск, парафін), що також далеко за реології від холодного металу.
По-друге, на фізичній моделі ми хотіли
зрозуміти лише можливий характер перебігу
матеріалу при ГЕ для того, щоб побудувати
кінематичноможливе
необхідно

при

поле

швидкостей,

дослідженні

процесу

32ідп.32жуванос методом.
У пластилінову призматичну заготовку
довжиною

l

= 200

мм

і

поперечним

перетином 30 × 40 мм за допомогою шприца,
виготовленого з стрижня кулькової ручки і
дроту, в заготівку вводили мітки (волокна) з
пластиліну іншого кольору. Вони

розташовувались перпендикулярно осі

заготовки.
Заготовки покривали порошком крейди або медичним тальком, що
дозволяє змінювати в експериментах умови тертя.
Внутрішню поверхню матриці покривали сумішшю парафіну з
керосином, щоб знизити тертя. Після цього її збирали і поміщали в бандаж.
Заготівку укладали під вхідну частину каналу і виконували її видавлювання
до тих пір, поки передній торець не виходив з каналу матриці. Після цього
процес зупиняли. Матрицю розбирали, зразок витягували і розрізали на
шари, перпендикулярні осі екструзії, з кроком 5 ± 1 мм. Потім вивчали форму
деформованих міток.
Зміна мітки при ГЕ ілюструє рис. 2.2.
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Рис. 2.2. Зміна мітки при ГЕ пластилінової заготовки
Аналіз проведених експериментів дозволив зробити наступні висновки:
 Поле швидкостей течії матеріалів при ГЕ включає в цілому дві
складові: перша відповідає траєкторіям, які описують матеріальні точки,
«вморожені» в поперечний розтин, що рухається по гвинтовому каналу (в
подальшому ми називатимемо цю складову «гвинтовим плином»), друга –
рух матеріальних точок усередині контуру поперечного перерізу (в
подальшому ми називаємо цю складову «перетіканням»);
 Залежність інтенсивності «перетікання» матеріалу всередині контуру
поперечного перерізу від координати вздовж висоти каналу має вигляд,
схематично показаний на рис. 2.3;

Рис. 2.3. Інтенсивність «перетікання» матеріалу в межах поперечного
перетину заготовки при ГЕ
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 Для «локалізації» осередку деформації слід зменшувати тертя на
контактних поверхнях до мінімальних значень ;
 При реалізації ГЕ для того, щоб форма заготовки не змінювалась і
жорстко забезпечувалися кінематичні умови процесу, необхідно прикладати
осьовий протитиск.
2.2. Математичне моделювання гвинтової екструзії
Напруженодеформований стан заготовки при ГЕ ми визначали
варіаційним методом.
Кінематичноможливе поле швидкостей V будували на основі
наведених вище висновків з експериментів з фізичного моделювання. Воно
повинно відповідати таким умовам [51]:


DIV V = 0  умова нестискаємості металу;



На поверхні інструменту нормальна до цієї поверхні

складова швидкості матеріалу повинна дорівнює нулю  умова
непроникності інструменту ;
На вході і виході з осередку деформації складова швидкості, нормальна
до кордону цього центру, повинна дорівнювати швидкості відповідних
жорстких ділянок заготовки.
Згідно відомій теоремі векторного аналізу [54], будь-яке векторне поле,
яке задовольняє умові нестисливості, може бути представлено у вигляді:
V = rotA , (2.1)
де A – векторний потенціал.
Приймаємо A у вигляді (нижче дані пояснення):
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Тут ω – так звана функція форми каналу, що задовольняє наступним
умовам: на стінках каналу ω = 0, в середині каналу ω > 0, назовні каналі ω <
0; P – довільна функція.
На функції ω та P накладаються обмеження по чистоті.
Фізичний зміст відношень (2.2) такий. Перші два відношення дають
постійну по осі z зіставну швидкості V0. Зупинимось детальніше на цьому
допущенні.
Аналіз вирішення задач по пружньо-пластичному крученню брусків не
круглого перетину (див., 35ідп.., [55]) вказує на те, що при ГЕ повинна
відбуватися

депланація

перетинів

заготовки,

ортогональних

її

осі.

Експерименти підтверджують це (рис. 2.4).
Незважаючи на даний факт, при побудові кінематичноможливого поля
швидкостей ми будемо виходити з припущення, що при проходженні матриці
ортогональні перетину заготовки залишаються плоскими і швидкості течії
металу вздовж осі z не змінюються ні в часі, ні в просторі. З нашої точки
зору, таке поле швидкостей все ж відображає основні особливості перебігу
металу при ГЕ, дозволяє стикувати течію металу в гвинтовому каналі з рухом
жорстких зон заготівки і отримувати достатньо хороші оцінки для тиску
екструзії і накопиченої деформації. Відмова ж від зазначеного вище
допущення серйозно ускладнює задачу, роблячи її тривимірною.
Третє співвідношення має два доданки у правій частині. Перше з них
дає наступне поле:

яке описує «гвинтову течію» металу, тобто рух поперечного перерізу
заготовки як цілого.
Цю складову течії ілюструє рис. 2.5, на якому показана зруйнована
матриця з потоками металу.
Другий доданок враховує «перетікання» і являє собою 35ідп.35жу
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частину кінематичноможливого поля швидкостей.
Доведемо, що поле швидкостей V1 задовольняє умові непроникності
стінок гвинтового каналу.
Стінки каналу утворені гвинтовими лініями, рівняння яких

де r – радіус обертання (змінюється від точки до точки); hs – шаг
гвинта (однаковий для всіх точок контуру перетину гвинтового каналу).

Рис. 2.4. Заготовка міді після гвинтової екструзії. Спотворені торці
заготовки показують, що в ході процесу відбувається депланація перерізу,
ортогональних її осі
Рис. 2.5. Заготовка в гвинтовій матриці
Знайдемо напрямок дотичних до гвинтової лінії
в будь-якій точці ( x, y, t ) на поверхні каналу. Цей
напрямок

є

вектором

отримуємо:
отримуємо

,.

З

(2.4)

. Врахувавши (2.4)
.

Поле швидкостей V1 має компоненти (2.3).
Покажемо, що у будь-якій точці (x, y, z) на
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поверхні каналу V1 || e. Із рис. 2.6 слідує, що
Враховуючи
Перемноживши

це
всі

.

маємо:

компоненти

.
вектору

на

,

отримаємо

.
Таким чином доведено, що V1 || e а отже умова непроникності для
компонентів поля швидкостей V1 виконується.
Покажемо, що і друга частина поля, а саме:
V2 = rot(ωP) , (2.5)
де вектор Р має координати (0, 0, P(x, y, z)), так же задовольняє умові.
Дійсно умова непроникності має вигляд:
Vn = nV = 0 , (2.6)
де n – вектор нормалі до поверхні каналу.
Згідно [61] n = gradω . (2.7)
Із відношень (2.5) ти (2.7) маємо:

.

(2.8)
Перший доданок в (2.8) дорівнює нулю на кордоні каналу тому, що на

цьому кордоні ω = 0. Друге складова в (2.8) очевидно також тотожно
дорівнює нулю. Отже, ми показали що й друга складова поля швидкостей
задовольняє умові непроникності стінок каналу матриці.
Таким чином, поле швидкостей з векторним потенціалом (2.2) є
кінематично можливим, відображає основні особливості течії матеріалу в
гвинтовому каналі і містить варіюємо функцію P ( x , y , z ), яка визначається
шляхом мінімізації функціоналу потужності.
Для того щоб врахувати наявність зон інтенсивної деформації в
початку і наприкінці осередку деформації, функція P ( x , y , z ) повинна мати
залежність від z , схематично показану на рис. 2.3. У даній роботі ми
вважаємо, що Р є функцією тільки від z і не залежить від x і y . Вид

38

залежності P ( z ) буде наведено нижче.
Для знаходження функції форми каналу з гвинтовою поверхнею
розглянемо перетин каналу площиною z = 0. У цьому перетині введемо
локальну систему координат Ω (ξ, η). Нехай рівняння контуру перетину має
вигляд Ω (ξ, η) = 0, причому всередині контуру Ω (ξ, η)> 0, а поза його Ω (ξ,
η) <0.
Так, як межа гвинтового каналу утворена поступально-обертальним
рухом цього контуру уздовж осі z, то легко зрозуміти, що функція форми
каналу виходить просто шляхом переходу у вираженні Ω (ξ, η) від локальних
змінних (ξ, η) до глобальних змінних ( x , y , z ). Перетворення змінних
пов’язане

з

обертово-поступовим

рухом

системи

координат

(ξ,

η)

визначається співвідношеннями:

де ρ ( z )  кут повороту контуру перерізу залежно від z .
Таким чином, знаючи рівняння для контуру перетину каналу і
підставляючи в нього замість (ξ, η) виразу (2.9) через ( x , y , z ), отримаємо
функцію форми для поверхні гвинтових каналів різного поперечного
перерізу.
Існує нескінченно багато функцій, які задають рівняння одного і того ж
контуру. Особливий інтерес представляють так звані нормалізовані рівняння
контурів, функції Ω (ξ, η) яких задовольняють умови:

В роботі [54] розвинений математичний апарат для побудови
нормалізованих рівнянь довільних контурів, включаючи і контури з
кутовими точками. У сукупності з співвідношеннями (2.9) він повністю
вирішує проблему отримання функцій форми для гвинтових каналів з
довільним перерізом.
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Так, наприклад, нормалізована функція Ω (ξ, η) для прямокутника має
вигляд:

де

2 a і 2 b  довжини сторін прямокутника.
Після підстановки в (2.12) співвідношення (2.9) отримаємо функцію
форми для гвинтового каналу з прямокутним перетином.
Остаточно компоненти поля швидкостей мають такий вигляд:

Диференціюємо (2.13) за координатами, враховуючи, що P і β залежать
тільки від z , і отримуємо співвідношення для компонент тензора швидкостей
деформації:

З (2.14)  (2.17) випливає, що деформація здійснюється в основному на
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вході і виході з гвинтовою частини каналу матриці там,де величина
приймає найбільші значення і P відмінно від нуля. Через те, що похідні P і β
на цих ділянках матриці відрізняються знаком, деформація носить характер
знакозмінної.
Величину

інтенсивності

швидкості

деформації

визначимо

за

формулою:

підставивши в неї отримані вирази для компонент тензора швидкостей
деформацій.
Величину інтенсивності деформації для кожної матеріальної частинки
визначаємо, інтегруючи (2.18) вздовж траєкторії її руху:

Наближені аналітичні оцінки для інтенсивності деформації можна
отримати, скориставшись усіченим полем швидкостей, а саме  його
«гвинтовою» складовою.
Цьому полю швидкостей відповідає наступне поле тензора швидкостей
деформацій:

Підставляючи (2.20) у вираз для інтенсивності швидкості деформації
(2.18), отримуємо співвідношення для обчислення цієї характеристики в
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довільній точці осередку деформації:

де r  відстань точки від осі матриці.
Інтегруючи (2.21) за часом від моменту входження елементарної
частинки матеріалу в матрицю до моменту її виходу з матриці, отримуємо
оцінку для величини інтенсивності деформації:

де β

max

максимальне значення кута нахилу гвинтової лінії до осі

екструзії.
Ступінь деформації зсуву визначається співвідношенням:

Співвідношення (2.20) і (2.23) показують, що при зроблених
допущеннях щодо кінематики течії металу, кожен матеріальний переріз
заготовки в результаті проходження ним гвинтового каналу, деформується
так, як тонкий диск при обробці методом КВД (див. 41ідп.. 1.1). При цьому
спочатку здійснюється закручування на деякий кут в одному напрямку, а
потім  на той же кут в протилежному напрямку. Тобто деформація є
циклічною з амплітудою квазімонотонної ділянки Δε i, рівній половині
повної деформації

Крім того, з (2.21) випливає, що інтенсивність швидкості деформації
пропорційна швидкості зміни β по висоті каналу. Це означає, що інтенсивна
деформація здійснюється в перехідних шарах між різними ділянками
матриці. Матриці з плавно змінним по висоті кутом дозволяють розосередити
деформацію матеріалу по довжині каналу.
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Розрахунок течії металу варіаційним методом заснований на мінімізації
функціоналу потужності дисипації, що представляє собою суму потужності
пластичної деформації і потужності сил контактного тертя [53]:

де σs – опір деформації матеріалу; τ – напруження на контактній
поверхні тертя; Vτ – швидкість ковзання матеріалу по поверхні матриці;
перший інтеграл правої частини (2.25) береться за обсягом осередку
деформації, а другий  по контактної поверхні матриці.
Приймемо наступні допущення, для спрощення:
 В силу великих контактних тисків, обумовлених гвинтовим плином
металу, на поверхні матриці реалізується закон пластичного тертя,
відповідно якому

, де f  коефіцієнт пластичного тертя;

 Матеріал ідеально пластичний, опір деформації
σs= const і дорівнює деякому середньому значенню по осередку
деформації.
Досвід дослідження задач обробки тиском показує, що зроблені
допущення в значній мірі спрощують завдання, але при цьому дозволяють
виявити характерні особливості перебігу металу [53].
Варіюємою в полі швидкостей (2.13) є функція P ( z ). Як вже
зазначалося вище, вона повинна мати характер, показаний на рис. 2.3. У
даній роботі функції P ( z ) і β ( z ) ми задавали наступним чином. Спочатку
задавали частково гладкі «скелети» цих функцій. Для P ( z ) такий «скелет»
мав вигляд двох трикутних сходинок з варіюємою шириною C1 і висотою C 2,
а для β ( z )  трапецевидною сходинкою висотою β

max

зі змінним кутом

нахилу граней (рис. 2.7).
Значення функцій P ( z ) і β ( z ), а також їх похідні в будь-якій точці
визначали за допомогою локального згладжування «скелета» квадратичними
параболами [57].
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Рис. 2.7. «Скелети» функцій P ( z ) і β ( z );С1 та C 2 вільні варіюємі
параметри, які визначаються шляхом мінімізації функціоналу потужності
дисипації.
Мінімізація

(2.25)

проводилася

методом

«золотого

перетину».

Функціонал послідовно мінімізувався по одному, а потім  по іншому
параметру. Практично вистачало трьох  чотирьох етапів мінімізації.
Для чисельного моделювання процесу ГЕ на основі співвідношень в
середовищі «Delphi» була розроблена програма «Twist extrusion».
Відзначимо деякі цікаві, з нашої точки зору, результати якісного
характеру, отримані при чисельному моделюванні ГЕ за допомогою
програми «Twist extrusion».
Згідно наближеній оцінці (2.22), отриманої вище на основі припущення
по «гвинтовому» перебігу металу, інтенсивність деформації лінійно зростає
від нуля в центрі перетину до максимального значення

в найбільш віддалених від центру ділянках.
Чисельне моделювання показало, що «перетікання» приводить до
істотного вирівнюванню деформації по перетину, а формула (2.26) як і
раніше дає хорошу оцінку для максимальної величини інтенсивності
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деформації за один прохід ГЕ. Рис. 2.8 ілюструє сказане.

Рис. 2.8. Розподіл деформації по перетину заготовки при кутах
повороту вихідного перетину щодо вхідного ρ = 40 ° ( а ) і ρ = 110 ° ( б )
Це відповідає результатам експериментів, які показували досить сильне
збільшення твердості металу на осі заготовки після ГЕ.
Інтенсивність «перетікання» збільшується при a / B → 1, де a і b 
розміри профілю в двох взаємно перпендикулярних напрямках.
Найменша деформація є на осі зразка. Статистично обробка результатів
численних експериментів, в діапазонах 40 ° <β <60 ° і 0.5 < a / b <0.8
дозволила отримати 44ідп.44жувано співвідношення для найбільшого і
найменшого

(в

межах

поперечного

перерізу

заготовки)

значення

інтенсивності деформації після одного переходу ГЕ (в дужках вказані
співвідношення для інтенсивності деформації зсуву):

З урахуванням зазначеного в гл.1 ефекту знакозмінності інтерес
представляють інтенсивності деформації на квазімонотонній ділянці, які в
два рази менше розрахованих за формулами (2.27).
Для частинок, розташованих на осі заготовки, ця величина становить
порядку 0.25.
Ця величина, згідно з даними, наведеними в гл. 1, знаходиться на
нижній межі діапазону деформацій, що викликають виникнення високо
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кутових кордонів. Тому для того, щоб забезпечити фрагментацію металу по
всьому перерізу заготовки, необхідно збільшити довжину монотонної
ділянки деформації.
Цього можна досягти двома шляхами.
По-перше, збільшивши кут β. Однак при цьому сильно зростає тиск ГЕ,
що небажано.
Другий шлях пов’язаний з тим, що знак деформації залежить від
напрямку закручування гвинтової лінії каналу матриці. Якщо пропускати
заготовку послідовно через матриці з каналами правою і лівою «закрутки»,
то деформація отримана при виході з однієї матриці, буде мати той же знак,
що і деформація, отримана при вході в наступну матрицю. Це дозволить у
два рази збільшити довжину ділянок квазімонотонної деформації.
На закінчення глави отримаємо верхню оцінку для тиску ГЕ. Знову
скористаємося

усіченим

кінематичноможливим

полем

швидкостей,

врахувавши тільки «гвинтову» течію металу. Прирівняємо потужність
зовнішніх сил потужності дисипації і отримаємо:

де p  тиск ГЕ; S  площа поперечного перерізу заготовки.
Для оцінки інтегралів в останньому співвідношенні покладемо Vτ =V0
cosβ

max

(Це дає верхню оцінку для V τ і потужності сил контактного тертя) і

замінимо осередок деформації циліндром, рівно великого обсягу, з висотою,
рівній висоті гвинтового каналу матриці.
З урахуванням зазначених припущень з (2.28) після підстановки в
нього (2.21) і виконання інтегрування одержуємо:

де h  висота гвинтового каналу.
При виведенні останнього співвідношення ми як і раніше приймали
закон пластичного тертя.
Зіставлення результатів розрахунку за цією формулою з даними
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чисельних експериментів, виконаних з використанням програми «Twist
extrusion», показало, що вони дають досить близькі значення p для
стаціонарної стадії процесу ГЕ.
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3 ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ УЩIЛЬНЕННЯ ПОРОШКОВИХ
МАТЕРИАЛІВ ТА МЕТОДИ ЇХ КОМП’ЮТЕРНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ
3.1 Континуальні методи моделювання
3.1.1 Реологічні моделі, що описують пластичну поведінку
порошкових матеріалів при деформуванні
Основним

положенням

при

побудові

моделей

пластичного

деформування є гіпотеза про існування поверхні (функції) текучості [58], що
обмежує

область

пружних

деформацій.

Крім

поверхні

текучості

F ( ij ) вводять поняття пластичного потенціалу G( ij ) так, щоб рівняння
пластичної течії можна було записати у вигляді [59]:

d ijp  d 

G( ij )
 ij

,

(3.1)

p
де  ij - компоненти тензора швидкостей пластичних деформацій,  ij -

компоненти тензора напруг, G( ij ) - пластичний потенціал; d  0 скалярний множник.
У

механиці

пластичного

деформування

набуло

поширення

припущення, що функція текучості та пластичний потенціал збігаються ( F
= G ). У цьому випадку

G ( ij )

F ( ij )
 ij

=

. При цьому рівняння

 ij

пластичної течії приймає вигляд:

d ijp  d 

F ( ij )
 ij

.

(3.2)

Залежність (3.2), яка є наслідком сформульованного припущення
називаються асоційованим законом пластичної течії.
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Існуючі критерії пластичності порошкових матеріалів враховують
загальні властивості порошків і спечених порошкових пористих матеріалів –
відображають можливість змінювати об’єм під дією гідростатичного тиску.
Як наслідок,

за умов виконання поверхня текучості є замкненою. Якщо

матеріал, який деформуєтьс є ізотропним, основні властивості поверхні
навантажень можуть бути проілюстровні у

системі координат, де віссю

абсцисс є гідростатичний тиск, а віссю ординат – інтенсивність дотичних
напружень.
Надалі наш розгляд буде обмежений саме ізотропними матеріалами, а
іллюстрація їх властивостей буде проводитися у р – τ площині, де ргідростатична складова, τ- інтенсивність дотичних напружень.
особливість порошкових матеріалів , плягає в тому, що

Ще одна

їх механічні

властивості визначаються ступенем зв’язності часток. Тому відмінність в
опорі розтягуючим і стискаючим навантаженням у порошків виражена
значно сильніше. В результаті поверхні текучості порошків і спечених
матеріалів мають різний вигляд. Неспечені порошкові пресовки займають
проміжне положення.
3.1.1.1 Критерії пластичності спечених порошкових матеріалів
Найбільше поширення знайшли критерії пластичності еліпсоїдального
типу для ізотропних спечених матеріалів [60-66]:

2
2
F

s  0 ,
     
p2

(3.3)

де p - величина гідростатичного тиску,  - інтенсивність дотичних
напружень;    і    - функції пористості  матеріалу, що визначають
його реологічні властивості;

 s - границя текучості матеріалу основи.

У p   площині рівнянню (3.3) при кожному фіксованому значенні
пористості  відповідає еліпс.

Півосі еліпса є функціями пористості й
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можуть визначатися як експериментально, так і теоретично. Ці функції
повинні задовольняти певним обмеженням [67]. Функція    повинна
необмежено зростати при зменшенні  до нуля. При цьому    залишається
скінченою величиною. У процесі ущільнення (відбувається зменшення
пористості) півосі еліпса збільшуються (рис. 3.1) і, у граничному випадку,
умова текучості збігається з критерієм Мізеса для компактних металів.

Рис. 3.1 – Слід поверхні текучості (1.3) у

p   площині при різних

значеннях пористості ( 1 >  2 >  3 >  4 )
Спечені порошкові матеріали можуть містити недосконалі контакти,
так звані “квазідвовимірні дефекти”. Наявність такого роду дефектів
приводить до різноопірності порошкових матеріалів розтягувальним і
стискаючим навантаженням. Врахування ефекту різноопірності можливе у
рамках моделей [68] і [69].
Рівняння поверхні текучості, запропоноване в роботі [68], має вигляд:

F

( p  p0 ) 2

  

2
2

s  0,
  

(3.4)

де p0 - величина зсуву поверхні текучості.
У p   площині поверхня текучості являє собою еліпс, зміщений
уздовж осі гідростатичного тиску (рис.3.2).
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Рис. 3.2 – Слід поверхні текучості (3.4) у p   площині
Особливістю моделі є можливість зміни об'єму матеріалу за умов дії
лише дотичних напружень ( p = 0).
У роботі [69] запропоновано використовувати критерій пластичності у
вигляді:

2
2
F

s  0,
     
p2

де

   = 1  
   = 2  

(3.5)

при p  0 ,
при p  0 ;

 s - інтенсивність дотичних напружень матеріалу твердої фази.
Передбачається також, що величина    не залежить від знака p .
Поверхня текучості в p   площині являє собою перетин двох еліпсів, півосі
яких у напрямку  збігаються, а в напрямку p - різні (рис.3.3).
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Рис. 3.3. – Слід поверхні текучості (1.5) у p   площині
Для визначення величин півосей у розгляд вводиться поняття
квазідвовимірних дефектів. Вважається, що вони не впливають при стиску, а
впливають при розтягуючих навантаженнях. Для

кількісного опису

квазідвовимірних дефектів використовується поняття відносної частки
вільної поверхні  s , запропоноване в роботі [70]. При відсутності
недосконалих контактів  s рівняється величині пористості

.

Якщо є

0
0
недосконалі контакти, то  s     s , де  s характеризує концентрацію

двовимірних дефектів.
Функції    й    визначаються в такий спосіб:

  (1   ) 3 ,
2  (1   ) 4
1 
,
3 
8

2  (1   s ) 3  (1   )
2 
3  s

(3.6)
4

3

.

З модельних уявлень випливає, що якщо в пористому матеріалі є
квазідвовимірні дефекти (має місце різноопірність розтягу й стиску), то:
- коефіцієнт поперечної деформації при стиску вище, чим при розтягу;
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- при однаковому ступені деформації розтягу й стиску величина
накопиченої деформації матеріалу твердої фази при стиску вище.
При моделюванні процесів обробки тиском пористих матеріалів
застосовується також модель Гурсона (Gurson), запропонована в роботі [71].
Рівняння поверхні текучості в цьому випадку має вигляд:

F (

3  q2  p
 2
)  2  q1    cosh(
)  (1  q3   2 )  0 . (3.7)
s
2  s

Коефіцієнти q1 , q 2 і q3 зазвичай приймають рівними 1. За рахунок
зміни цих коефіцієнтів можна

наблизити поверхню текучості до

експериментальних даних. Такий метод був використаний у роботі [72] при
моделюванні процесу прокатки порошкових матеріалів.
Вид критерію текучості (1.7) у p   площині наведений на рис.3.4.
Умова текучості (3.7) не враховує різноопірність порошкових
матеріалів розтягуючим і стискаючим навантаженням.

Рис. 3.4 – Слід поверхні текучості і Гурсона в p   площині
3.1.1.2 Критерії пластичності неспечених слабозв’язних
порошкових матеріалів
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Часто

при

моделюванні

процесів

ущільнення

порошків

використовують моделі двох типів: модифіковану Cam-Clay модель [73, 74]
і Drucker-Prager-Cap модель [75, 76].
Рівняння поверхні текучості Cam-Clay моделі має вигляд:

F

( p  p0 ) 2



2

1 0.


(3.8)

У p   площині поверхні текучості відповідає еліпс, зміщений уздовж
осі

гідростатичного тиску на величину

p0 в напрямку стиску й

охоплюючий початок координат (рис.3.5).
Півосі еліпса  й  залежать від пористості й можуть визначатися на
основі експериментальних даних [77].
Модель (3.8) дозволяє описувати процес розпушення порошку при
негативній величині гідростатичного тиску (стиск). Так, якщо промінь
навантаження перетинає поверхня текучості зліва максимальної ( по осі  )
точки, то відбувається процес ущільнення. Якщо промінь навантаження
перетинає цю поверхню справа від максимальної точки, то відбувається
розпушення порошку (ріст пористості).

а)

б)

Рис. 3.5 – Слід поверхні текучості Cam-Clay у p   площині
а) при різних значеннях пористості ( 1 >  2 >  3 >  4 )
б) параметричні зони розпушення та ущільнення
Для всіх розглянутих моделей виконується асоційований закон
пластичної течії, що не можна сказати про Drucker-Prager-Cap моделі.
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Поверхня текучості Drucker-Prager-Cap моделі складається із двох
частин (рис.3.6а): граничної поверхні Друкера-Прагера [75] і еліптичної
поверхні. Її рівняння має вигляд:

Fs    p  tan   d  0

(3.9)

Fc  (( pa  p) 2  ( R   ) 2 )  R  (d  pa  tan  )  0

(3.10)

де d – величина, що характеризує когезію порошкового матеріалу;  кут внутрішнього тертя; R – параметр, що визначає форму еліптичної
поверхні Fc; pa – параметр зміцнення, залежний від пористості.
Пластичний потенціал має вигляд:

Gs  ((( p  pa )  tan  ) 2   2 )

(3.11)

Gc  (( pa  p) 2  ( R   ) 2 )

(3.12)

У p   площині поверхні пластичного потенціалу відповідає фігура,
утворена частинами двох еліпсів (рис.3.6б).
В області еліптичної частини поверхні текучості напрямок нормалі до
цієї поверхні збігається з напрямком нормалі до

поверхні пластичного

потенціалу. У цій області коректний асоційований закон. В області граничної
поверхні напрямки нормалей
виконується.

не збігаються й асоційований закон не
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а

б

а – слід поверхні текучості в p   площині; б – пластичний потенціал
Рис. 3.6 – Drucker-Prager-Cap модель
Drucker-Prager-Cap

модель

враховує

різноопірність

порошкових

матеріалів розтягу – стиску й дозволяє описувати процес розпушення
порошку при негативній величині гідростатичного тиску.
Існують також критерії текучості, поверхня яких має “краплеподібну
форму” (рис.3.7) [78, 79].

Рис. 3.7 – Dimaggio – Sandler модель [78]
Умова текучості в рамках Dimaggio – Sandler моделі має вигляд:
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Fs    (    exp(   p))  0 ,

Fc   

1
 (( pb  pa ) 2  ( p  pa ) 2 )  0 .
R

(3.13)

(3.14)

У p   площині поверхня текучості складається із двох частин:
частини еліпса Fc при, що p  pa й обвідна до граничної поверхні (поверхні
руйнування) Fs при p  pa .
Параметри R ,  ,  ,  , d визначаються на основі експериментальних
даних (d – характеризує когезію порошкового матеріалу, R – параметр, що
визначає форму еліптичної поверхні, p a - параметр зміцнення, що залежить
від пористості).
Dimaggio – Sandler модель використана в роботі [80] при моделюванні
процесу пресування порошкових виробів.
3.1.2 Методи чисельного моделювання
3.1.2.1 Метод скінчених елементів
Основна ідея методу скінчених елементів (МСЕ) – апроксимація
неперервної функції дискретною моделлю, побудованої на наборі кусковонеперервних функцій [81 – 83]. Кусково-неперервні функції визначені на
скінченому числі підобластей – скінчених елементах і повинні задовольняти
граничним умовам неперервності. Залежно від вибору виду апроксимуючої
функцій існують різні типи скінчених елементів.
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Розв’язки рівняння МСЕ можуть бути отримані на основі варіаційних
принципів (метод Рітца) або проекційних методів (методи Гальоркіна,
Бубнова – Гальоркіна).
При використанні варіаційних принципів розв'язок рівняння МСЕ
одержують у результаті мінімізації інтегральної величини (функціонала),
пов'язаної з роботою або потужністю як зовнішніх, так і внутрішніх сил. Цей
підхід є загальновизнаним при теоретичному аналізі завдач обробки металів
тиском.
Залежно

від

способу

опису

руху

суцільного

середовища

застосовуються ейлерові, лагранжеві й ейлерово – лагранжеві алгоритми.
При лагранжевому підході вузли сітки скінчених елементів рухаються зі
швидкістю матеріального середовища. У випадку 57ідп.57жува підходу
вузли сітки нерухомі й відбувається течія 57ідп.57жуванос матеріалу крізь
скінчені елементи. Існують також змішані алгоритми, при яких вузли
переміщуються за певним законом незалежно від матеріального середовища
(эйлерово – лагранжеві алгоритми). Цей закон може визначатися, зокрема,
рухом деформуючого інструмента. Характерною рисою нелагранжових
алгоритмів є наявність в еволюційних рівняннях конвективних членів,
обумовлених різницею у швидкостях руху координат вузлів і матеріального
середовища [84].
При моделюванні процесів деформаційної обробки порошкових
матеріалів виникає необхідність вирішувати задачу контактної взаємодії
57ідп.57жуванос матеріалу й інструменту, а також 57ідп.57жувано тіл один з
одним. Існують різні методи врахування контактної взаємодії:
штрафу,

метод множників Лагранжа й

метод

метод множників Лагранжа з

добавками (комбінація методу штрафу й методу множників Лагранжа).
Метод скінчених елементів має низку переваг
- досліджувана область може мати складну геометричну форму;
- можливість розрахунку на нерівномірних сітках;
- властивості матеріалу суміжних елементів можуть відрізнятися.
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До недоліків методу слід віднести необхідність перегенерації сітки
скінчених елементів при її деформуванні.
Метод скінчених елементів застосовується частіше при моделюванні
технологічних процесів деформаційної обробки порошкових матеріалів [84 –
105].

При цьому деформівний матеріал може розглядатися як пружно –

пластичний, так і як тільки пластичний (жорстко – пластична модель). Як
приклад на рис. 3.8 наведені деякі результати, отримані цим методом.
Наразі

створені й успішно застосовуються універсальні програми

скінчено-елементного моделювання, за допомогою яких можна досліджувати
різні технологічні процеси. До таких програм належать ANSYS, LS-DYNA,
ABAQUS, MARC, QFORM, DEFORM і ін. У них реалізовані різні реологічні
моделі, що дозволяють описувати процеси деформування порошкових
матеріалів.
Крім того, сучасною тенденцією розвитку засобів комп'ютерного
моделювання процесів деформаційної обробки матеріалів є надання
можливості використовувати нові реологічні моделі, що

реалізується за

рахунок написання підпрограм користувача. Наприклад, у системі ABAQUS
такими підпрограмами є UMAT і VUMAT.

a
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б

в
а – пресування виробу складної форми [97]; б – прокатка [72]; в –
рівноканальна екструзія [103]
Рис. 3.8 – Технологічні процеси, досліджувані методом скінчених
елементів.
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4. МЕТОДИКА МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ДЕФОРМУВАННЯ
ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ
4.1 Моделювання процесів деформування порошкових матеріалів
на основі континуального підходу
Як випливає із літературного огляду, основним підходом при
моделюванні процесів деформаційної обробки порошкових матеріалів є
континуальний підхід. При цьому найефективнішим методом розв'язку
завдань деформування є метод кінцевих елементів. Розв'язок більшості
завдань, розглянутих в роботі, виконаний цим методом.
При
матеріалів,

дослідженні
у

тому

процесів
числі

пресування

агломерованих

біпористих

порошкових

нанопорошків,

необхідно

враховувати зрушення пористих часток (агломератів) відносно один одного,
а також нерівномірність розподілу параметрів напружено-деформованого
стану усередині самих часток.

Для встановлення закономірностей

деформування таких середовищ у роботі використаний комбінований метод
моделювання.

Метод

поєднує

дискретний

підхід

на

рівні

всього

деформуємого виробу та континуальний підхід на рівні окремих часток
(агломератів).
Застосування континуального підходу передбачає створення реологічої
моделі деформуємого порошкового тіла та застосування чисельних методів
для розв'язку крайових завдань, що виникають при моделюванні реальних
технологічних процесів.
При дослідженні деформування порошкових і пористих середовищ у
роботі використана модель ізотропного ідеального жорстко – пластичного
пористого тіла, властивості якого не залежать від третіх інваріантів напруг і
швидкостей деформації.
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4.1.1

Вибір

і

обґрунтування

виду

поверхні

навантаження

порошкових матеріалів
4.1.1.1 Експерименти по визначенню поверхні навантаження
Експериментальні роботи з визначення поверхні текучості порошкових
матеріалів були проведені в Луцькому державному технічному університеті
[106-110]. Була спроектована спеціальна установка високого тиску для
дослідження

механічних

властивостей

матеріалів

при

тривісному

напруженому стані [111], створений програмно-модульний комплекс [112].
При проведенні експериментальних робіт реалізовували різні програми
пропорційного та складного навантаження за методикою, описаною в роботі
[106].
Для спечених порошкових матеріалів (розглядали матеріали на основі
заліза й міді) поверхня текучості має форму еліпса в

p   площині [109].

Спостерігається також зсув центру еліпса уздовж осі гідростатичного тиску
у бік стискаючих напруг. Вид поверхні навантаження для пористих спечених
зразків наведений на рис.4.1. У якості міри незворотної деформації
використовувалася величина | е | при фіксованих значеннях | е | = 0.03 і | е | =
0.006.
Для незв'язаних порошків (розглядали порошки міді ПМС-1, латуні ПЛ
80, стали ШХ15) поверхня текучості має вигляд, подібний моделі Cam-Clay.
У той же час, на відміну від моделі Cam-Clay, екстремум поверхні текучості
значно зсунутий у p   площині в напрямку всебічного стиску. Величина
зрушення більш істотна для порошків, що містять компоненти (порошки), які
важко деформуються.
Вид поверхні навантаження для незв'язаних порошків наведений на
рис.4.2. Поверхня навантаження побудована для двох значень деформації: | е
| = 0.05 і | е | = 0.1.
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а)

б)
а – початкова пористість  0 =0.16; б –  0 =0.3
Рис. 4.1 – Поверхня текучості пористих спечених зразків міді ПМС для
| е | = 0.03 (1, 3) та | е | = 0.006 (2, 4)
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Рис. 4.2 – Поверхня текучості порошку сталі ШХ15 при пропорційному
навантаженні для | е | = 0.05 (1) та | е | = 0.1 (2)
У якості міри незворотної деформації використовувалася величина

|е

| при фіксованих значеннях | е | = 0.03; | е | = 0.006 (рис. 4.1) і | е | = 0.05; | е |
= 0.1 (рис. 4.2).
Аналогічні результати були отримані в політехнічному інституті
Гренобля (Франція) [77, 113, 114]. Вид поверхонь навантаження для різних
порошків наведений на рис.4.3, рис.4.4.
Подібний вид поверхні навантаження наведений також у роботах [115 –
118].

Можна відзначити несиметрію форми поверхні навантаження, яка

залежить від властивостей матеріалу порошку (рис. 4.5).

Рис. 4.3 – Поверхня навантаження порошку заліза

а

б

а – пластичний матеріал; б – важкодеформівний матеріал
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Рис. 4.4 – Поверхня навантаження порошків [77]

а

б

в

а – порошок алюмінію; б – пісок; в – глина
Рис. 4.5 – Поверхня навантаження [118] (pг – величина гідростатичного
тиску при всебічному стиску)
4.1.1.2 Механічна модель деформування порошкових і пористих
середовищ
На підставі наведених у попередньому розділі експериментальних
даних випливає, що контури поверхні навантаження або потенціалу
порошкових матеріалів повинні бути гладкими, опуклими й замкненими. Для
порошкових об'єктів вони повинні розташовуватися в тій частині простору
напружень, де середнє напруження негативне. Для спечених пористих
матеріалів ці контури розташовуються як в області негативних, так і в області
позитивних значень середнього напруження. Поточне місце розташування
контуру залежить від величини пористості (або відносної густини). У
площині двох перших інваріантів (гідростатичний тиск p і інтенсивність
дотичних напружень ) зі збільшенням відносної густини розмір контуру
поверхні навантаження росте. Крім того, має місце несиметрія форми
поверхні навантаження.
У зв'язку із цим пропонується апроксимувати контур поверхні
навантаження кривою, що являє собою об'єднання двох еліпсів, та має
можливість зміщатися уздовж осі гідростатичного тиску (що суттєво для
слабозв’язаних

порошкових

середовищ).

Півосі

еліпсів

уздовж

осі

65

інтенсивності дотичних напружень

рівні, а в напрямку осі гідростатичного

тиску p – різні.
Крім того, приймемо, що виконується асоційований закон пластичної
течії (4.2).
Рівняння поверхні навантаження буде мати вигляд:

F

( p  p0 ) 2



2
2

s  0 ,


 = 1

при p  p0 ,

 = 2

при p  p0 ,

(4.1)

(4.2)

де p - гідростатичний тиск,  - інтенсивність дотичних напружень; p0 величина зсуву поверхні навантаження щодо гідростатичної осі (координата
найвищої крапки контуру на гідростатичній осі p );  і  - функції
пористості й інших параметрів, що визначають реологічні властивості
матеріалу;

 s - інтенсивність дотичних напружень матеріалу твердої фази.

Півосі еліпсів будуть відповідно рівні  s  1 ,  s 

2

і s  .

Залежно від конкретних властивостей порошкових матеріалів форма
контуру поверхні навантаження може приймати різний вид (рис.4.6, рис.4.7).
Кожному

виду

форми

параметрів p0 ,  , 1 ,  2 і

контуру

відповідають

конкретні

значення

s.

Розглянемо можливі види поверхні навантаження порошків (рис. 4.6).
Якщо  1 = 2 , то контур поверхні навантаження має симетричну форму (рис.
4.6а) . Значення | p0 |  s  2 , а гідростатичний тиск при всебічному стиску
дорівнює  s  1 +  s 
дією навантаження).

2

(припускається, що порошок не розтягується під
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При

1   2

форма

контуру

поверхні

навантаження

має

несиметричний вигляд (рис. 2.6б) . У цьому випадку також | p0 |  s 
гідростатичний тиск при всебічному стиску дорівнює  s  1 +  s 
той же час,

2

2

і

. У

змінюючи  1 й 2 , можна міняти співвідношення величин

півосей еліпсів уздовж гідростатичної осі (  s  1 і  s  2 ). Співвідношення
півосей  s  1 і  s  2 дозволяє враховувати особливості виду контурів
поверхні навантаження для порошків пластичних і тендітних матеріалів,
установлені експериментально.
Якщо порошок або, тим більше, не спечена пресовка можуть виявляти
деякий

опір

розтягувальним

навантаженням,

то

контур

поверхні

навантаження не буде проходити через початок координат (рис. 4.6в).
Частина контуру розташована в області позитивних значень гідростатичного
тиску. У цьому випадку | p0 |  s 

2

й гідростатичний тиск при всебічному

стиску не дорівнює  s  1 +  s  2 .
Форми контуру поверхні навантаження для порошків, зображені на
рис.4.6, подібні формам потенційного контуру Drucker-Prager-Cap моделі
(рис.4.6). У той же час, для розглянутої моделі пластичної течії виконується
асоційований закон.

4)

б)
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в)
а – симетрична форма контуру ( 1 = 2 , p0  0 );
б – несиметрична форма контуру ( 1   2 , p0  0 , | p0 |  s  2 );
в – несиметрична форма контуру ( 1   2 , p0  0 , | p0 |  s 

2

)

Рис. 4.6 – Поверхня навантаження порошків
Контури навантаження для спечених порошкових матеріалів наведені
на рис.4.7.

а)

б)

в)

г)
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а – симетрична форма контуру ( 1 = 2 ), зсув уздовж гідростатичної
осі відсутній ( p0  0 );
б – симетрична форма контуру, є зсув уздовж гідростатичної осі
( p0  0 );
– несиметрична форма контуру ( 1   2

в

), є зсув уздовж

гідростатичної осі ( p0  0 );
г

–

несиметрична

форма

контуру

( 1   2

),

зсув

уздовж

гідростатичної осі відсутній ( p0  0 )
Рис 4.7 – Поверхня навантаження спечених порошкових матеріалів
Якщо  1 = 2 і p0  0 (рис. 4.7а), то контур поверхні навантаження
подібний до критеріїв пластичності пористих матеріалів еліпсоїдального
типу [60-66].
При  1 = 2 і p0  0 (рис. 4.7б) контур поверхні навантаження являє
собою симетричний еліпс, зміщений уздовж гідростатичної осі у бік
стискаючих напружень, що відповідає моделі [68].
Якщо  1   2 й p0  0 (рис.4.7б), то контур поверхні навантаження
зміщений уздовж гідростатичної осі убік стискаючих напружень і являє
собою комбінацію двох еліпсів. При цьому пористий матеріал опирається на
відміну від порошків, що як стискають, так і розтягують навантаженням.
У випадку, якщо зміною обсягу при чистому зміщенні можна
зневажити, контур поверхні навантаження являє собою комбінацію двох
еліпсів із центром на початку координат. Для побудови поверхні
навантаження в цьому випадку досить експериментів на розтяг й стиск [69].
Параметри p0 ,  , 1 ,  2 залежать від пористості й інших властивостей
матеріалу, зокрема – від ступеня зв’язності компонентів і ступені крихкості
(здатності деформуватися) порошків. Ці параметри можуть визначатися як
на основі експериментальних даних, так і теоретично. При одержанні
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виражень для p0 ,  , 1 ,  2 необхідно враховувати, які є експериментальні
дані. Найбільш повну інформацію можна одержати на основі випробувань
при тривісному напруженому стані.
Крім того, у ряді випадків можна зневажити несиметричністю форми
контуру поверхні навантаження або зсувом поверхні уздовж гідростатичної
осі, що суттєво спрощує одержання необхідних залежностей.
Нижче розглядаються апроксимації контуру поверхні навантаження
використовувані в роботі.
4.1.1.3 Однопараметрична модель пластичного деформування
порошкових матеріалів
Найбільш

простою

і

зручною

є

69ідп.69жуваності69р

модель

пластичності пористого тіла, при якій визначальні співвідношення залежать
тільки від поточної пористості (або відносної густини).
Побудуємо поверхню навантаження для 69ідп.69жуван порошкових
матеріалів. Формулювання визначальних співвідношень засноване на
результатах випробувань, виконаних в IPNG (Франція) і представлених в
[113, 114]. Деякі із цих результатів, які мають значення для подальшого
розгляду,– наведені нижче.
Припускається, що опис процесів пресування порошків можливий в
рамках уявлення про ізотропне тіло, властивості якого не залежать від третіх
інваріантів напружень і швидкостей деформації. Вважаємо, що має місце
пластична течія, а також асоційований з поверхнею навантаження,- закон
(умова нормальності). Так як при одержанні визначальних співвідношень
використовується умова нормальності до поверхні навантаження, основна
увага надалі буде приділена властивостям і формі цієї поверхні або
визначального потенціалу.
Згідно робіт,

присвячених експериментальній перевірці моделей

пластичності для порошків і ґрунтів, випливає, що контури поверхні
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навантаження або потенціалу повинні бути гладкими, опуклими й
замкненими. Для порошкових об'єктів вони повинні розташовуватися в тій
частині простору напружень, де середня напруга негативна.
Місце розташування контуру визначене значенням

пористості (або

відносної густини). У площині двох перших інваріантів (гідростатичний тиск
p і інтенсивність дотичних напружень ) зі збільшенням відносної густини
розмір контуру поверхні навантаження росте, а найвища точка контуру
зміщується убік негативних значень середнього напруження. Сам же контур
для будь-якої густини може розглядатися як об'єднання двох еліпсів. При
цьому, завдяки відсутності схоплювання між частками порошку, усі контури
проходять через початок коoрдинат.
Ідентифікація моделі вимагає знання ще двох точок. Одна з них, яка
може бути визначена простим випробуванням, відповідає ізостатичному
стиску (позначимо pi). Бажано одержати також координати найвищої точки
контуру, яка відповідає деформуванню без зміни об’єму.
4.1.1.3.1 Рівноважна густина при тривісному навантаженні
У наступному розгляді під рівноважною густиною будемо розуміти
таке

значення

густини,

досягнутої

в

ході

монотонного

тривісного

навантаження, при досягненні якої подальше навантаження не приводить до
ущільнення. Існування рівноважної густини безпосередньо випливає з
результатів роботи [113]. Зазначений факт підтверджують також інші
дослідження з ущільнення пористих тіл і ґрунтів. Зокрема, наявність
рівноважної густини характерно для одноосьового стиску пористих
матеріалів, коли зміна об’єму має місце лише в початковій стадії
навантаження. Далі ріст напруження не приводить до ущільнення (рис. 4.8).
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Рис. 4.8 – Типові залежності між густиною й осьовою деформацією
при тривісному стиску

[114]: промінь навантаження перетинається з

контуром навантаження лівіше найвищої точки (1); промінь навантаження
перетинається з контуром навантаження в найвищій точці (2); промінь
навантаження перетинається з контуром навантаження правіше найвищої
точки (3)
Визначення

рівноважної

густини

безпосередньо

пов’язане

з

положенням контуру потенціалу при монотонному навантаженні, що можна
проілюструвати в p- площині. Із цією метою спочатку розглянемо випадок,
коли контур потенціалу перетинається променем навантаження лівіше
найвищої точки контуру (рис. 4.9). У точці перетинання вектор нормалі до
поверхні навантаження має негативну проекцію на вісь p. Це приводить до
ущільнення (згідно із правилом умови нормальності) і розширенню контуру
потенціалу.
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Рис. 4.9 – Еволюція контуру потенціалу й нормалі до нього в точці
перетину із променем монотонного навантаження (ущільнення)
Найвища точки контуру зміщується вліво, а кут між нормаллю й віссю

 зменшується. Надалі настане момент, коли точка перетинання збіжиться з
найвищою

точкою

контуру

потенціалу

й

напрямок

нормалі

стане

паралельним осі . У цей момент ущільнення припиниться, а досягнута
густина є рівноважною. Зазначена поведінка описується кривою 1 на рис. 4.8.
Розглянемо тепер випадок, коли точка перетинання контуру й шляху
навантаження перебуває справа найвищої точки контуру (рис.4.10). У цьому
випадку вектор нормалі до поверхні навантаження (у точці перетинання із
променем монотонного навантаження) має позитивну проекцію на вісь p. Це
приводить до розпушування й стягування контуру потенціалу. Також
наступає момент, коли напрямок нормалі стане паралельним осі . У цей
момент розпушування припиниться, а досягнута щільність є рівноважною,
що ілюструється кривою 3 на рис.4.8.

Рис. 4.10 – Еволюція контуру 72ідп.72жува й нормалі до нього в точці
перетину із променем монотонного навантаження (розпушування)
Таким
рівноважної

чином
густини,

способи
яка

навантаження

пов’язана

з

свідчать

найвищою

про
точкою

існування
контуру

навантаження. Дана точка відповідає моменту припинення зміни об’єму, що
узгоджується з експериментальними результатами, викладеними в [113].
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4.1.1.3.2 Визначення поверхні навантаження
Існування рівноважної густини і її кореляція з координатами найбільш
високої точки контуру поверхні навантаження дозволяють визначити
проміжні точки контуру. Для даної мети можуть бути використані
експериментальні дані, отримані в роботі [113].
В результаті тривісних випробувань автори визначали радіальну
напругу r і девіаторне напруження Q =z – r

для різних значень

рівноважної густини матеріалу (6.3, 6.9, 7.1 і 7.3 г/cm3). Випливаючи з [113],
z>r, і величина середнього напруження, відповідна до досягнення
рівноважної густини, може бути розрахована відповідно до виразу:

1
p0 =  r  Q .
3

Разом з виразом

m=

2/3 Q

(4.3)

отримані значення середнього

навантаження визначають місце розташування найвищої точки контуру
навантаження для згаданих значень густини.
Усі отримані точки перебувають на кривій, яку можна описати
наступним виразом

 2 ( p  p0 )2

1,
2
2
m
pm

(4.4)

де

pm  p0 

1  Sign ( p  p0 )
 ( p г   2 p0 ) .
2

(4.5)
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Величина

p г  відповідає

значенню

гідростатичного тиску при

всебічному стиску.
Контур, що відповідає формулам (4.4) і (4.5), є комбінацією половин
двох еліпсів. Вони мають загальну вісь  m , паралельну осі  в p- площини, і
дві різні осі, паралельні напрямку p, які визначаються рівнянням (4.5) для
p < P0 і p > P0. Вид контурів, відповідних до даних таблиці 4.1, поданий на
рис. 4.11.
Необхідно зазначити, що на відміну від Cam-Clay моделі, для
1

якої p0  2  p г  ,
відношення

у пропонованому варіанті поверхні навантаження

p0 pг  залежить від густини. Середня величина цього

відношення дорівнює 0.406.

Рис. 4.11 – Вид поверхні навантаження, відповідної до різних значень
густини (г/cm3): 6.3 (1), 6.9 (2), 7.1 (3), 7.25 (4), 7.3 (5)
Використовуючи асоційований закон течії, можна одержати зв’язок
інваріантів тензора навантажень з інваріантами тензора деформацій

p

pm2  s

  p s
2
m

2
m

2

 p0 ,

(4.6)
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 m2  
   s 2

,

де

p

1
  ii ,   (( ij  p   ij ) ( ij  p   ij ))1 / 2 ,
3

(4.7)

e
e  eii ,   ((eij  1  e   ij ) (eij  1  e   ij ))1 / 2 , s   .
3
3
4.1.1.3.3 Параметри, що описують властивості матеріалу і їх
залежність від густини

Параметри, що описують поверхню навантаження (
визначені для значень густин

p0 , p г  і  m ),

6.3 – 7.3 г/cm3. У той же час, згідно [113,

114], процес ущільнення починається із густини, рівної 3.04 г/cm3 .
Зазначені параметри можна визначати, використовуючи наступні
апроксимації:

p0 = 0.406  p г  (Mпа),

p г  = – 94.5  (– ln (1 – 0.233 (– 3.04 + 7.3 ρ))) 1.54 (Mпа), (4.8)

 m = 302  1016

(Mпа)

Отримані результати наведені в таблиці 4.1
Таблиця 4.1
Параметри, що визначають поверхню навантаження
ρ,
г/cm3

Q, Мпа

m,

p0 , МПа
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МПа
6.3

125

102.

– 65.7

6.9

220

179.6

– 117.3

7.1

300

244.

– 200.

7.25

340

277.6

– 313.3

7.3

370

302.1

– 523.3

Визначальні співвідношення, необхідні для обчислення розподілу
щільності, можуть бути написані у вигляді:

m 


 pm2 1 
 ij  eij   2   e   ij   p0   ij ,
w
 m 3


де

(4.9)

pm визначається згідно (4.5) і

w  
2

pm2

 e2 .

2
m

(4.10)

Аналогічно будується поверхня навантаження для спечених пористих
матеріалів. На відміну від порошків, у цьому випадку контур поверхні
навантаження не проходить через початок координат в p- площині. У той
же час, для побудови поверхні навантаження можна провести додаткові
випробування, зокрема на чистий зсув й розтяг.

4.1.1.4 Чотирьохпараметрична модель пластичного деформування
порошкових матеріалів
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Відповідно до моделі [4], в p - 

площини контур поверхні

навантаження являє собою симетричний еліпс, півосі якого відповідно рівні

2
(1   ) 2
 s 
 s  (1   )  1   ,
й
3

де θ – пористість, τs –інтенсивність дотичних напружень матеріалу
твердої фази, відповідна до початку пластичної течії (гранична інтенсивність
дотичних напружень).
Величина гідростатичного тиску при всебічному стиску буде рівна,
згідно [61]:

2
(1   ) 2
pг   
 s 
3
 .
У

роботі

[119] було

(4.11)

експериментально

встановлено, що

при

нерівномірному всебічному стиску ступінь зв’язності на міжчастинкових
контактах пористого тіла не виявляє помітного впливу на його ущільнення.
Беручи до уваги ці результати, надалі будемо вважатися, що величина

pг 

не залежить суттєво від ступеня зв’язності часток (впливом ступені
зв’язності при всебічному стиску можна зневажити).
Вважаємо, що контур поверхні навантаження являє собою об'єднання
двох еліпсів і його вид визначається в p - 

площині співвідношеннями

(4.1) і (4.2).
Критерій текучості залежить від поточної пористості й граничної
інтенсивності дотичних напружень матеріалу твердої фази пористого тіла
(яка пропорційна границі текучості матеріалу твердої фази).
Розглянемо два параметри m і a. Параметр m характеризує ступінь
зв’язності між компонентами дисперсного середовища й залежить від
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концентрації

квазідвовимірних

дефектів

(розірваних

контактів).

Для

ідеального пористого матеріалу m = 0. Якщо розглядається вільно насипаний
порошок ( відсутні зв'язки між частками), то вважаємо m = 1. Параметр m
приймає значення між цими крайніми величинами [120].
Параметр a характеризує ступінь несиметрії контуру поверхні
навантаження (визначає співвідношення між півосями двох еліпсів на
гідростатичній осі). Якщо вважати, що сума півосей еліпсів на гідростатичній
осі дорівнює 1, то a рівна довжині півосі в позитивному напрямку цієї осі.
Величина a приймає значення від 0 до 1. Відповідно довжина півосі другого
еліпса (негативний напрямок гідростатичної осі) буде 1 - a.
Зменшення

ступеня

зв’язності

приводить

до

різноопірності

порошкових матеріалів розтягуючим і стискаючим навантаженням. Опір
матеріалу розтягуючим напруженням й зсуву зменшується.
Подамо залежність величини гідростатичного тиску при всебічному
розтяганні

pг й

максимальній інтенсивності дотичних напружень

 max

у

вигляді:

1 m
pг    pг  

1 m

2
(1   ) 2 1  m
 s 

3
 1 m ,

 max   s  (1   )  1   
З

урахуванням

площині p - 

несиметрії

1
 1  2  a  1 
.
1 m
контуру

поверхні

(4.12)

(4.13)

навантаження в

координата центру еліпсів на осі p буде дорівнювати:

79

p0  pг   (1  a)  ( pг   pг  ) 
2
(1   ) 2

 s 
3


1 m
1  m


a
 a 
1 m
1  m


2
(1   ) 2

 s 
3


1  m  2  a 

.
1

m



(4.14)

Функції  , 1 , 2 і  визначаються в такий спосіб:

 

1
2
 (1   )3  1  2  a  1 
2
,
(1  m)

(4.15)

8 (1   ) 4 (1  a) 2
1  

3

(1  m) 2 ,

(4.16)

8 (1   ) 4
a2
2  

3

(1  m) 2 ,

(4.17)

1  Sign( p  p0 )
1  Sign( p  p0 )
1 
2 
2
2
1  Sign( e)
1  Sign( e)

1 
2
2
2



(4.18)

Розглянемо, який вид має контур поверхні навантаження залежно від
параметрів, що входять в рівняння (4.11) – (4.18).
Контури поверхні навантаження залежать від величини пористості: з її
зменшенням розмір контуру збільшується (рис.4.12). Зі збільшенням
параметра

m

відбувається зсув контуру поверхні навантаження уздовж

гідростатичної осі у бік стискаючих напруг (рис.4.12 – рис.4.14). При m = 1
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порошковий матеріал не опирається розтягувальним навантаженням (контур
поверхні

навантаження

проходить через

початок координат).

Зміна

параметра a приводить до несиметрії контуру (рис .4.13, рис .4.14).
Гранична інтенсивність дотичних напружень τs залежить від величини
накопиченої пластичної деформації матеріалу твердої фази ω:

(4.19)

τs = τs(ω).

Визначимо швидкість накопичення деформацій у твердій фазі
пористого тіла w. На підставі критерію текучості (4.1) і (4.2) і асоційованого
закону течії маємо:

e

2( p  p0 )
F

,
p


 

Відношення

(4.20)

F
2

.


швидкості

ущільнення

до

швидкості

формозміни

рівняється:

p  p0
e











 p  p0


 .

(4.21)

Зведемо вираження (4.21) у квадрат і розглянемо лінійну відносно (p –
p0)2 і τ2 систему рівнянь

( p  p0 ) 2



2
2

s ,


(4.22)
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e

2

2

 2 ( p  p0 ) 2
 2 
.

2

а)

б)

в)
а – m = 0; б – m = 0.5; в – m = 1
Рис. 4.11 – Вид поверхні навантаження, відповідної до різних значень
пористості θ (0.1, 0.2, 0.4) при a=0.5

а)

б)
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в)
а – a = 0.25; б – a = 0.5; в – a = 0.75
Рис. 4.13 – Вид поверхні навантаження, відповідної до різних значень
параметра m (0, 0.5, 1) при θ =0.3

а)

в)
а – m = 0; б – m = 0.5; в – m = 1

б)
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Рис. 4.14 – Вид поверхні навантаження для різних значень параметра a
(0.25, 0.5, 0.74) при θ =0.3
В результаті розв'язку системи рівнянь (4.22) маємо:

(1   )  s2 2 e 2
( p  p0 ) 
 2  e 2 ,
2

(1   )  s2 2   2
 
 2  e 2

(4.23)

2

.

Відповідно, величини гідростатичного тиску й інтенсивності дотичних
напружень будуть рівні:

p

1    0e



1     0 

 2  e 2

,

 2  e2

(4.24)

.

Запишемо вирази для питомої швидкості дисипації енергії й
скористаємося

постулатом

В.В.Скорохода

[70]

про

однозначність

дисипативної функції:

D0 



1
( pe   ) 
1

1
1

 1     e
1     s   
s

 e  p0 e 
 
2
2
  2  e 2

  e



 2  e 2
pe

  s  0  w s
1
1

(4.25)
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В

результаті

одержимо

рівняння

для

швидкості

накопичення

деформацій у твердій фазі пористого тіла:

 2  e 2 p0 e
w
 

 s 1
1



(4.26)

(1   )
4 (1   )
2
  2  1  2  a  1   e 2  
 (1  a) 2  (1  Sign( e))  a 2  (1  Sign( e)) 
(1  m)
3 







2 (1   )  1  m  2  a 


e
3
1

m
 


Сама ж величина накопиченої пластичної деформації ω визначається
шляхом розв’язку диференціального рівняння

d
 w й рівняється:
dt

t

ω=

 w  dt .

(4.27)

0

Зв’язок між напруженнями й швидкостями деформацій визначається за
формулою:

 ij 




 s  1 
1 



e






e




ij
ij   p0   ij 

3 

 2  e 2 


(4.28)
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  eij       e   ij   p0   ij 
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 s  


 1 
e





e


 ij 
ij   p0   ij
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При аналізі виду контурів поверхні навантаження можна також
відзначити, що з ростом параметра а відповідні криві розташовуються все
ближче до осі гідростатичного тиску. При цьому криві контурів поверхні
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навантаження мають досить протяжну,

ділянку близьку за формою до

лінійної.
Для того, щоб краще усвідомити зазначений факт слід мати на увазі,
що на більшій частині даної ділянки має місце не тільки розпушення, але й
втрата стійкості. При цьому дані ділянки графіка можна розглядати як
граничну криву, відповідну до втрати несучої здатності, а отже, і
руйнуванню. Аналогічні криві в тій частині, яка примикає до всебічного
розтягання, широко використовуються при характеристиці граничного стану
ґрунтів і сипучих середовищ [121]. Отже, при а й m, близьких до одиниці,
запропоновану модель можна розглядати як модель сипучого середовища,
схильного до зміни об’єму.
4.1.2 Критерій руйнування при ущільненні порошків
При моделюванні процесів пресування порошків звичайно розглядають
два завдання. З однієї сторони необхідно управляти розподілом щільності,
міняючи умови тертя й схеми ущільнення. З іншого боку – необхідно
запобігти можливості руйнування формуємого виробу.
Визначення розподілу густини, а також інших параметрів, можливо в
результаті безпосереднього розв'язку крайової задачі.
У те ж саме час прогнозування руйнування звичайно вимагає
додаткових припущень, як правило, у формі спеціальних критеріїв, чутливих
до стискаючих напруг. У рамках запропонованих модельних уявлень течія
матеріалу є стійкою, якщо густина росте й нестійкою у випадку її зменшення.
Для чотирьохпараметричної моделі критерій руйнування має вигляд,




що безпосередньо випливає з постулату Дракера (  ij  ij  0):

F  F  F  F 


a
m0


a
m

(4.29)
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Нестабільна течія може приводити до виникнення смуг зсуву, які
можуть розглядатися як початкова поява розшарувальних тріщин. Втрата
стійкості можлива при напруженому стані, при якому нормаль до
потенційного контуру паралельна осі інтенсивності дотичних напружень у
просторі компонентів тензора напружень. При цьому значення напруженого
стану можуть включати чистий зсув й, крім того, точки, розташовані справа
від максимуму потенційного контуру. При цьому можлива також поява в
тілі, що ущільнюється, зон, де можливе зменшення щільності, що дозволяє
характеризувати процес руйнування як процес, що протікає у вигляді
локального розпушення.
4.1.3 Методика чисельного моделювання
Поряд з визначальними співвідношеннями математична модель
доповнюється вимогою екстремальності функціонала

J    ij  eij dV   pi  vi dS
V

S

,

(4.30)

де σij і eij – відповідно компоненти тензора напружень і тензора
швидкостей деформацій; pi – навантаження, прикладені на поверхні
деформівного тіла; vi –швидкості переміщення точок деформівного тіла під
дією навантажень pi; V – об’єм тіла; S – поверхня тіла.
Добуток під знаком об'ємного інтегралу являє собою

дисипацію

енергії при пластичному деформуванні порошкової заготовки.
Система

диференціальних

рівнянь,

отримана

при

знаходженні

екстремума функціонала (4.30), дискретизується по методу скінчених
елементів [81-83], у результаті виходить система рівнянь:
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K   X   P P0 
 

K     B D B  dV
Ne

де

1

T

e

e

e

(4.31)

– глобальна матриця твердості

V


системи; Ne – кількість скінчених елементів; V – об’єм елемента;  X  –
 

стовпець

вузлових

швидкостей;

P0   B P0   dV
Ne

T

e

1

e

P

стовпець

вузлових

зусиль;

– стовпець вузлових зусиль, які відповідають

величині зсуву центру еліпсів, що
навантаження в p - 

–

апроксимують контур поверхні

площині ( уздовж осі р);

B

e 

- матриця, що зв’язує

швидкості пластичних деформацій в елементі зі швидкостями переміщень
його вузлів;

D

e 

- матриця, що зв’язує компоненти напружень в елементі зі

швидкостями деформацій.
Матриця

D

e 

визначається на основі залежностей (4.9 і 4.28)

урахуванням виду напружено-деформованого стану.
Плоский деформований стан:

De


 1
1 c  c




1  2c 1  c
 0


c
1 c
1
0


0 

0 
 ,
1  2c 
1  c 

Осесиметричний напружений стан:

(4.32)

з
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c
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1

c
1 c
c
1 c

c
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1

0

0


0 

0 

,
0 

1  2c 

1 c 

(4.33)

Тривимірний напружений стан:

De 


 1
 c

1  c
 c
1  c 1  c


1  2c  0


 0


 0


c
1 c
1

 s   c  3   
,
6   
w

0

0

0

0

c
1 c

1

0

0

0

0

1  2c
1 c

0

0

0

0

1  2c
1 c

0

0

0

0

2
2
 m c  3  pm   m
де A =
,
6  pm2   m2
w

A=

c
1 c
c
1 c


0 

0 

0 

,
0 

0 

1  2c 

1 c 

(4.34)

- для 88ідп.88жуваності88ри моделі;

- для 88ідп.88жуваності88ричної моделі.

Глобальна матриця твердості

K  системи рівнянь (4.31) залежить як


від вузлових швидкостей скінчених елементів  X  , так і від координат вузлів
 

X .

Таким чином, дана система рівнянь є нелінійною системою
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алгебраїчних рівнянь відносно  X  і являє собою систему диференціальних
 

( за часом) рівнянь відносно X .
Для розв'язку

системи диференціальних рівнянь скористаємося

методом скінчених різниць. Тоді на часовому інтервалі t  tm1  tm
одержимо

tm 1

X m1  X m  
tm





K  P P  dt .
1

(4.35)

0

Скористаємося двошаровою апроксимацією, у цьому випадку

X m1  1     t 
   t 

де

K 

1
m1

K 

1
m

P  P0 m 

(4.36)

P  P0 m1 ,

0  1

Для подальших обчислень приймаємо

  0.5 . Аналогічний алгоритм

розв'язку використовувався в роботах [122, 123].
Розв’язок

задач

виконувався

поетапно.

навантаження розв’язувалась система нелінійних

На

кожному

кроці

алгебраїчних рівнянь

(методом Ньютона). Ітераційний процес припинявся після того, як різниця
між знайденими значеннями вузлових швидкостей ставала, у порівнянні з
попередніми

значеннями,

менше

наперед

заданого

малого

числа.

Визначивши поле швидкостей, знаходили значення пористості, величини
компонентів напружено-деформованого стану й переходили на наступний
етап навантаження.
Швидкість збіжності ітераційного процесу

залежить від вибору

початкового наближення. Для одержання оптимального початкового поля
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швидкостей

використовували

екстраполяцію по отриманих раніше


значеннях  X  на попередніх тимчасових шарах. Крім того, для досягнення

 

зазначеної мети використовували

результати попереднього розв'язку

крайової задачі при лінійній реології матеріалу (наприклад, лінійно-в’язке
тіло).
Контактна задача, відповідно до взаємодії заготовки з інструментом,
визначалась на основі методу множників Лагранжа. На кожному часовому
кроці обчислювали попереднє положення вузлів скінчено-елементної сітки (
без обліку контактної

взаємодії). Потім

визначали контактні

пари

“граничний вузол” - “гранична комірка” ( при наявності контакту мало місце
взаємне проникання матеріалу). Для прискорення рахунку процес визначення
контактних пар проводили у два етапи. Спочатку порівнювали координати
вузла з мінімальними й максимальними координатами комірки. Потім
можливість контакту перевіряли з умови перетинання нормалі, опущеної із
граничного вузла на граничну комірку, із цією коміркою. Для визначених у
такий

спосіб

контактних

пар

додавали

множники

Лагранжа,

що

представляють собою нормальне навантаження контактної взаємодії. Дотичні
контактні навантаження обчислювали на основі закону тертя.
У процесі деформування відбувається викривлення сітки скінчених
елементів, що приводить до похибки обчислень. Тому процес обчислень
зупиняли, робили перегенерацію сітки скінчених елементів, визначали
значення параметрів щодо нової моделі й потім продовжували моделювання.
У випадку пресування можна скористатися тією обставиною, що початкова й
кінцева форми виробу відомі й вони геометрично подібні. Сітку скінчених
елементів наносили на спресований виріб (форма трикутних елементів була
близька до рівносторонньої). Потім сітку
початкову

заготовку.

Одержували

пропорційно відображали на

попередньо

розтягнуту

скінчено-

елементну модель, яку й деформували. У процесі пресування форма
скінчених елементів наближалась до рівносторонньої (але не збігалася з
первісною сіткою через наявність контактного тертя).
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4.1.4 Взаємопов’язаний вплив початкової густини та ступеню
91ідп.91жуваності матеріалу заготовки на неоднорідність структури та
напружено-деформованого стану заготовки при гвинтовій екструзії.
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m=0

m = 0,3

93

m = 0,6
Рис. 4.15 – Розподіл пористості в об’ємі зразка після гвинтової екструзії
для різного ступення 93ідп.93жуваності матеріалу (початкова пористість 0,1)
Як видно з Рис. 4.15 для 93ідп.93жуваност зразка зі зміною
пошкодженості матералу

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. Слід також відмітити більшу тенденцію
до розпушення на вільній поверхні, та до ущільнення на протилежній
поверхні контакту з пуансоном.

Також чітко відстежується збільшення

тенденції до розпушення по всьому об’єму зразка зі збільшенням величини
m.
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m=0

m = 0,3

95

m = 0,6
Рис. 4.16 – Розподіл накопиченної деформації твердої фази в об’ємі
зразка після гвинтової екструзії для різного ступення 95ідп.95жуваності
матеріалу (початкова пористість 0,1)
Як видно з Рис. 4.16 для 95ідп.95жуваност зразка зі збільшенням
пошкодженості матералу

m , або що теж саме зі зменшенням ступеня

зв’язності матеріалу максимальна величина параметру Одквіста яка
спостерігається в кутових точках 95ідп.’ятника зменшується. Теж саме
можна сказати й про середнє по зразку значення параметра Одквіста, втім
воно майже не змінюється зі зміною m.
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m=0

m = 0,3

97

m = 0,6
Рис. 4.17 – Розподіл пористості в об’ємі зразка після гвинтової екструзії
для різного ступення 97ідп.97жуваності матеріалу (початкова пористість 0,2)

m=0

98

m = 0,3

m = 0,6
Рис. 4.18 – Розподіл накопиченної деформації твердої фази в об’ємі
зразка після гвинтової екструзії для різного ступення 98ідп.98жуваності
матеріалу (початкова пористість 0,2)

99

m=0

m = 0,3

100

m = 0,6
Рис. 4.19 – Розподіл пористості в об’ємі зразка після гвинтової екструзії
для різного ступення 100ідп.100жуваності матеріалу (початкова пористість
0,3).
Як видно з Рис. 4.17 та Рис. 4.19 для більш пористого зразка залежність
розподілу пористості від m зберігає тіж самі тенденції, проте в цьому
випадку зміна напрямку градієнту густини на протилежний відбувається при
більших величинах параметру m.

Також зберігається тенденцію до

розпушення на вільній поверхні, та до ущільнення на протилежній поверхні
контакту з пуансоном. Для зразка з більш високою початковою пористістю
0,3 на відміну від зразка початковою пористістю 0,2 по кутах підпятника вже
не спостерігається такого катастрофічного розпушення.
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m=0

m = 0,3

102

m = 0,6

Рис. 4.20 – Розподіл накопиченної деформації твердої фази в об’ємі
зразка після гвинтової екструзії для різного ступення 102ідп.102жуваності
матеріалу (початкова пористість 0,3)
Як видно з Рис. 4.18 та Рис. 4.20 для більш пористого зразка залежність
параметру Одквіста

від

m

зберігає тіж самі тенденції, проте в цьому

випадку вплив m навіть на максимальну величина параметру Одквіста яка
спостерігається в кутових точках 102ідп.’ятника вкрай незначний, не
говорячи вже про середнє значення.
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m = 0;

m = 0,6;

m = 0; Pr =  0 ;

m = 0,6; Pr =  0 ;

Рис. 4.21 – Вплив протитиску на розподіл пористості в об’ємі зразка
при різному ступені пошкодженності матеріалу (початкова пористість 0,2).
Як видно з Рис. 4.21 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.
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m = 0;

m = 0,6;

m = 0; Pr =  0 ;

m = 0,6; Pr =  0 ;

Рис. 4.22 – Вплив протитиску на розподіл накопиченої деформації
твердої фази в об’ємі зразка при різному ступені пошкодженності матеріалу
(початкова пористість 0,2).
Накладання протитиску призводить також до не дуже значного
зменшення величини накопиченої деформації в об’ємі зразка, при цьому
характер неоднорідності розподілу параметру Одквіста в об’ємі зразка
практично не змінюється.
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m = 0; time = 0,5;

m = 0,6; time = 0,5;

m = 0; Pr =  0 ; time = 0,5;

m = 0,6; Pr =  0 ; time = 0,5;

Рис. 4.23 – Вплив протитиску на розподіл пористості в об’ємі зразка
при різному ступені пошкодженності матеріалу, момент проходження
середини гвинтового каналу (початкова пористість 0,3).
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m = 0; time = 0,5;

m = 0,6; time = 0,5;

m = 0; Pr =  0 ; time = 0,5;

m = 0,6; Pr =  0 ; time = 0,5;

Рис. 4.24 – Вплив протитиску на розподіл накопиченої деформації
твердої фази в об’ємі зразка при різному ступені пошкодженності матеріалу,
момент проходження середини гвинтового каналу

(початкова пористість

0,3).
На Рис. 4.23 та Рис. 4.24 показаний розподіл пористості та параметра
Одквіста для початкової пористості 0,3 не після завершення проходу
екструдера, а в середині гвинтового каналу. Картина залишається такою ж як
і на Рис. 4.21 та Рис. 4.22 для випадку початкової пористості 0,2. Особливо
помітним є вплив протитиску для пошкодженого матеріалу, що мабуть
викликано тим, що цій серії чисельних експериментів величина протитису
була фісованою і дорівнювала границі текучості нестисливої твердої фази, а
границя текучості матеріалу зменшується з ростом m.

4.1.5 Висновки
Як за наявності, так і у відсутності протитиску процес гвинтової
екструзії забезпечує зростання середньої густини пористої заготовки, хоча її
розподіл і не є рівномірним. В той же час, не дивлячись на зростання
середньої густини у відсутності протитиску, в області вільної поверхні
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(підп'ятник) спостерігається зростання пористості. Остання обставина
обумовлена депланацією підп'ятника, викликану 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.
Усунення

області

розпушення

може

бути

досягнуте

шляхом

застосування протитиску. В цьому випадку, проте, максимальна накопичена
деформація матеріалу каркаса нижча, ніж у відсутності протитиску. Таким
чином, протидія розпушуванню, що забезпечується гідростатичним тиском,
за рахунок застосування протитиску, одночасно знижує і інтенсивність
накопиченої деформації каркаса. В той же час розподіл накопиченої
деформації з протитиском є більш рівномірним. Спільною рисою гвинтової
екструзії є очевидним чином виражена неоднорідність розподілу як густини
так і накопиченої деформації каркаса.
Ступінь зв’язності матеріалу m

істотно впливає на неоднорідність

розподілу густини, аж до того що змінює напрям градієнту густини на
протилежний.

При

значних

величинах

m

спостерігається

також

катастрофічне зростання пористості в кутах вільної поверхні (підп'ятник) ,
що може призводити до руйнування.
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5. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНІЙ
СИТУАЦІЇ
Вступ
Охорона праці - це система законодавчих актів і відповідних їх
соціально-економічних, технічних, санітарно-гігієнічних і організаційних
заходів, що забезпечують безпеку, збереження здоров'я і працездатності
людини в процесі трудової діяльності. Основні положення про охорону праці
визначені конституцією України, законом України «Про охорону праці» та
іншими законодавчими і нормативно-технічними актами.
Питання щодо охорони праці, на сьогоднішній день, відіграє дуже
важливу роль, оскільки дотримання законів України про охорону праці,
нормативно-правових актів з охорони праці та чітких правил підприємства з
питань охорони праці, гарантують високу продуктивність роботи захист
здоров'я працівників та збереження їхнього життя.
Умови виконання науково-дослідницької роботи повинні гарантувати
безпечність умов праці інженера-дослідника. Сучасні методи дослідження
обладнання

наукових

лабораторій

повинні

виключати

можливість

травмування робітників, створювати нормальні умови праці, усувати вплив
шкідливих факторів, що призводять до виникнення професійних хвороб
У даному розділі дипломного проекту аналізуються умови праці при
проведенні науково-дослідницької роботи по дослідженню особливостей
гвинтової екструзії порошкових заготовок, які містять пори та площинні
дефекти.
Виявляються небезпечні і шкідливі виробничі фактори, які діють на
працівників під час виконання робіт, опрацьовуються заходи щодо
приведення робочих місць у відповідність до вимог законодавства України
про Охорону праці та вимог нормативно-правових актів з охорони праці.
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На підставі виявлених небезпечних і шкідливих виробничих факторів,
які діють на працівників під час проектування, виготовлення проведемо
розрахунки та заходи по усуненню шкідливих факторів виробництва.
Проводиться аналіз надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути в
цеху та заходи їх уникнення.
5.1 ОХОРОНА ПРАЦІ
Аналіз умов праці
5.1.1 Організація робочого місця
Дослідження процесу гвинтової екструзії порошкових заготовок, які
містять пори та площинні дефекти проводилось в лабораторії механікомашинобудівного факультету НТУУ “КПІ”.
Схематичне зображення лабораторії, а також розташування всіх
елементів, представлено на рис. 5.1.

1 –прес П6328; 2,5,6 – стіл; 3, 4 – шафа металева; 7 – шафа.
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Рис. 5.1 Схематичне зображення лабораторії
Дослідження процесу гвинтової екструзії алюмінієвих та мідних
порошкових заготовок проводилось на пресовому обладнанні П6328. Після
деформації деталі проводились заміри розмірів та встановлення відхилення
показників.
Склад персоналу – 2 чол. Розміри лабораторії – ширина (6м), довжина
(4м), висота (3,2м)
Проведемо розрахунки площі та об’єму:


Площа лабораторії складає: S=a.b=6.4=24 м2



Об’єм лабораторії складає: V=a.b.c=6.4.3,2=76,8 м3

Згідно зі СНиП 2.09.04-87 [41] норма площі на одну особу становить
4,5 м2, а норма об'єму приміщення на одну особу – 15 м3.
Розрахуємо площу та об'єм на одну особу для даної аудиторії, за
умовою, що кількість працюючих становить дві особи:
Sp=24/2=12 м2;
Vp=76.8/2=38.6 м3
Тобто, лабораторія згідно зі СНиП 2.09.04-87 [41], відповідає нормам.
Аналіз шкідливих і небезпечних виробничих факторів при виконанні
роботи
Згідно ГОСТ 12.003-74, на працівників діють наступні небезпечні та
шкідливі виробничі фактори:
Фізичні:
рухомі машини і механізми, рухомі частини виробничого обладнання;
підвищений рівень шуму на робочому місці;
підвищене значення напруги в електричному колі, замикання якого
може відбутися через тіло людини.
Згідно НПАОП 0.00-2.24-05 та НПАОП 0.00-4.12-05 до переліку робіт з
підвищеною небезпекою обслуговування вальцювальних, штампувальних,
вузлов’язальних і навивальних верстатів і автоматів.
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Тому працівники, зайняті на цих роботах проходять щорічно навчання
та перевірку знань з питань охорони праці, а протягом року 1 раз на 3 місяці повторний інструктаж.
5.1.2 Мікроклімат приміщення
Згідно з ДСН 3.3.6.042-99 [37] «Санітарні норми мікроклімату
виробничих приміщень» виконання науково-дослідної роботи за важкістю
відносяться до категорії Іб (легкі фізичні роботи, що виконуються сидячи,
стоячи або зв’язані з ходьбою і не потребують важких

систематичних

фізичних навантажень).
Результати

дослідження

параметрів мікроклімату в

лабораторії

наведені в табл.5.1
Таблиця 5.1
Фактичні і допустимі параметри мікроклімату приміщення для
категорії робіт Іб
Температура
Період
року

повітря, С
Фа
ктично

Холодн
ий
Теплий

20

25

Швидкість

вологість, %
Допу

стима

Фа
ктично
70

17-25
1930

Відносна

51

руху повітря, м/с
Доп

устима
<75

Фа
ктично

устима

0,1
5

60
при 27оС

Доп

<0,
2

0,1
5

0,1
…0,3

В теплий та холодний періоди року показники мікроклімату лежать в
межах допустимих норм.
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5.1.3. Шкідливі речовини в повітрі робочої зони
Згідно з законодавством України, вміст шкідливих речовин в повітрі
робочої зони не повинен перевищувати гранично допустимих концентрацій,
а їх кількість повинна контролюватися систематично.
Згідно з ГОСТ12.1.007-76 «ССБТ. Шкідливі речовини. Класифікація і
загальні вимоги безпеки», шкідливою речовиною є така речовина, яка при
контакті з організмом людини в разі порушення вимог безпеки може
викликати виробничі травми, професійні захворювання чи відхилення стану
здоров’я від норми.
До виробничих шкідливих речовин відносяться пил, гази, хімічні
речовини в рідкій та твердій фазі, що знаходяться в робочій зоні.
Найбільш розповсюдженими видами забруднень є тверді суспензії
(пил, зола, дим), оксиди вуглецю, азоту, сірки, вуглеводні, аміак, оксиди і солі
важких металів і інші.
На робочих місцях лабораторії джерела шкідливих речовини відсутні.
5.1.4 Освітлення
Освітлення, що забезпечує нормальні зорові роботи, є важливим
чинником в організації і проведенні НДР, тому що при поганому освітленні
підвищується втомленість, а це негативно впливає на здоров'я людини.
В лабораторії використовується система суміщеного освітлення –
освітлення, при якому в світлий час доби використовується природне та
штучне освітлення.
Природне освітлення в лабораторії – бокове, тобто здійснюється через
бокові світлові прорізи з західної та східної сторони.
Розміри вікон – ширина (1,5м), висота (2м), площа 3 м2.
Кількість вікон - 3 вікна, площа SB=9 м2
Робоче місце (поз.1 на Рис. 5.1) знаходиться на відстані 1 м від вікна,
Відстань до місця основної роботи складає 1 м.
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Для штучного освітлення використовуються люмінесцентні лампи ЛБ40 в кількості 4 штук, які розміщені в 2 світильниках ПВЛМ-Р, розташованих
на стелі.
Для створення комфортних умов зорової роботи малої точності
необхідні наступні дані по нормах освітлення, приведені в таблиці 5.3.

Таблиця 5.3
Характеристика освітлення для виробничого приміщення
Точніс Мінімаль

Розря

Харак

Контра Підрозр Значення

ть

д

те-

ст

зорови розмір

зоров

ристик об’єкт

зорових освітленні

х

об’єкту

их

а типу

уз

робіт

робіт

розрізнен

робіт

форм

фоном

ний

яд

ня, мм

нормування при
Суміщ Штучному
е-

Еmi Тип

ному

n,

eN, %

лк

ламп
Люмін

Мала

1,0 – 5

V

Темни

Середн б

й

ій

1.8

20

ес-

0

центні
ЛБ-40

Перевірочний розрахунок природного освітлення:
Згідно із ДБН В.2.5-28-2006 [40], нормоване значення КПО (еN) для
виробничих приміщень визначається за формулою:
eN =ен ∙ mN ,
де, ен – значення КПО за таблицею 1,
mN – коефіцієнт світлового клімату за табл.4,
N – номер групи забезпеченості природним світлом.
eN = 1,8∙0,85=1,53
Розрахуємо коефіцієнт природного освітлення, виходячи з формули:
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(SB/Sп)*100%= (ен*Кз* ηв*Кбуд)/(  з*r1),
де: Sв – площа вікна;
Sп – площа підлоги;
ен – нормоване значення КПО;
Кз – коефіцієнт запасу(=1,5);
ηв – світлова характеристика вікон; 

з

– загальний коефіцієнт

світлопропусканя;
r1 – коефіцієнт, що враховує підвищення КПО при боковому
освітленні,
Кбуд – коефіцієнт, що враховує затінення вікон з будівлями, які
розташовані навпроти (К буд =1).
Оскільки, нам відомі площа вікон SB=9 м2 та площа підлоги Sп=24м2, ми можемо знайти фактичне
значення КПО:

ер = (Sв/ Sп*100%*τз*r1)/K3*ηв*Kбуд
Згідно таблиці Л. 1.- Значення світлової характеристики ηв вікон при
боковому освітленні ДБН В.2.5-28-2006 [40], значення ηв визначається при
відношенні глибини приміщення В до його висоти від рівня умовної робочої
поверхні до верха вікна h1 та відношення довжини приміщення Іп до його
глибини В. Глибина приміщення В=4м, довжина приміщення Іп =6 м, h1=3,2
м. Іп/ В=1,5м, В/ h1=1,25. Згідно таблиці Л. 1.[40] значення ηв=13, згідно
таблиці Л.5.[40] значення коефіцієнту r1=3,3. Загальній коефіцієнт світло
пропускання при боковому освітленні τз = 1- таблиця Л.З [40].
Фактичне значення КПО:
ер = (9/24*100%*1*3,3)/(1,5*13*1) =6,34
Розрахункове фактичне значення КПО ер=6,34 більше нормативного
значення ен=1,3, отже, можна зробити висновок, що еР відповідає
встановленим нормативним вимогам ДБН В.2.5.28-2006 [40].
Перевірочний розрахунок штучного освітлення
Для нормування штучного освітлення використовуються наступні
параметри : Е (лк) – найменша допустима освітленість, М – показник
дискомфорту,

Кп

–

коефіцієнт

пульсації

освітленості.

Визначимо
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відповідність нормам фактичних параметрів штучного освітлення в
приміщенні.
Початковий світловий потік лампи білого світіння ЛБ-40 становить
Фл=3200 лк Таблиця 5.3, [42]. В лабораторії вмонтовано 4 світильників з
двома лампами в кожному.
Висота підвісу світильника визначається так :
h=H-hc-hp-hn , де
Н=3,2 – висота приміщення (м), hc =0,1 – висота світильника (м), hp=0,7
– висота робочої поверхні (м), hn=0 – відстань від стелі до підвісу (м).
Тож, висота підвісу світильників в лабораторії складає 2,5 м, а відстань
від ряду до стіни складає 0,75 м. Габарити кімнати : довжина А=6 м, ширина
В=4 м.
Визначимо освітленість в робочій точці. Для розрахунку загальної
рівномірної освітленості при горизонтальній робочій поверхні застосуємо
метод коефіцієнта використання світлового потоку. Формула для розрахунку
освітленості робочого місця :
Е=(Фл*N*n* η)/(Кз*S*Z),
де, N – кількість світильників в приміщенні; n- кількість ламп у
світильнику; η – коефіцієнт використання світлового потоку згідно таблиці
[40]. Для його визначення необхідно знати: коефіцієнт відбиття стелі 70, стін
50, підлоги 10 та i – індекс приміщення = 1,45, що визначається за формулою
I = S / [h (a+b)]. Значення η=0,56, Фл – світловий потік світильників 3000лм.
Світлова віддача, 75 лм/Вт, Кз – коефіцієнт запасу, Кз=1,5; Z – коефіцієнт
нерівномірності освітлення (при розрахунку освітлення від світильників з
лампами розжарювання, ДРЛ, ДРІ, і ДНаТ Z = 1,15, з люмінесцентними
лампами Z = 1,1) [40]; S – площа приміщення; Е – освітленість, що
створюється всіма світильниками.
Е=(3200*2*2*0,56)/(1,5*24*1,1)=181 лк.
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Розраховане

значення

освітленості,

яке

створюється

всіма

світильниками, становить 181 лк. Так, як штучного (загального) освітлення
достатньо, то використання місцевого освітлення недоцільне.
Освітлення лабораторії відповідає встановленому по ДБН В.2.5.28-2006
рівню в 200 лк[40].
5.1.5 Шум, вібрація, ультразвук, інфразвук
Джерелом шуму є робота витяжної вентиляції марки С4.70-3.2., яка
знаходиться над пресом П6328 , вуличний шум, шум із сусідніх приміщень.
Фактичний рівень шуму в приміщенні складає 72 ДБА. Нормування
тонального шуму здійснюється відповідно з ДСН 3.3.6-037-99 [38]. Згідно
цих норм загальний рівень шуму в приміщенні лабораторії не перевищує 75
ДБА.
Оскільки шум в лабораторії не перевищує встановлені норми, то
шкідливого впливу на людину не відбувається.
Джерелом вібрації є пресувальне обладнання мод.КД 2120.
Фактичний рівень локальної вібрації становить для віброшвидкості
1,55х10-2 м/с і віброприскорення -1,6 м/с2.
При 6-годинній роботі показники вібрації не перевищують гранично
допустимих норм 113 дБ (2,3 х10-2 м/с), а віброприскорення -78 дБ (2,3 м/с2)
згідно ДСН-3.3.6.039-99.
Ультразвукові та інфразвукові джерела випромінювань в приміщенні
відсутні.
5.1.6 Виробничі випромінювання
До виробничих випромінювань відносяться:
випромінювання оптичного діапазону - ультрафіолетові (УФВ), лазерні
(ЛВ), інфрачервоні (ІЧВ);
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електромагнітні випромінювання (ЕМВ) НЧ, ВЧ, УВЧ, НВЧ діапазонів;
іонізуючі випромінювання
Джерелом електромагнітного випромінювання є пресове обладнання та
витяжна вентиляція, лампи штучного освітлення.
Фактична напруженість електромагнітного поля промислової частоти
(50 Гц) становить 0,8 кВ/м при 8 год роботі, що не перевищує гранично
допустимий рівень 5 кВ/м згідно з вимогами ГОСТ 12.1.002-84 та ДСН 23996.
Ультрафіолетові, інфрачервоні (теплові), іонізуючі, рентгенівські,
лазерні випромінювання в приміщенні відсутні.
5.1.7 Електробезпека
Обладнання,

що

використовується,

відноситься

до

І

класу

електротехнічних виробів за способом захисту людини від ураження
електричним струмом у відповідності з ГОСТ 12.1.030-81 [33].
З точки зору небезпеки ураження людини електричним струмом,
лабораторію згідно ПУЕ можна віднести до приміщень без підвищеної
небезпеки (І-го класу): сухі, з нормальною температурою повітря та
підлогою, що не проводить струм.
Причинами електричного ураження є:
- пошкодження ізоляції;
- доторкання до частин електроустановок, що випадково знаходяться
під струмом внаслідок замикання фази на корпус;
- порушення вимог безпеки при експлуатації електроустановок.
Безпека експлуатації роботи електроустаткування забезпечується
наступними захисними заходами:
-

періодичною перевіркою стану ізоляції;

-

недоступністю струмоведучих частин.

118

-

захисне заземлення електроустановок, що по ППЕУ-99 має опір

не більше 4 Ом, так як потужність установок не перевищує 100 кВт;
-

забезпечення недоступності та надійності ізоляції струмоведучих

частин, що повинна відповідати ГОСТ 12.1.009-92.;
-

усі прилади підключені до контуру заземлення через приладну

лінію «захисне заземлення»;
-

забезпечено високий рівень ізоляції частин приладів, які

підводять струм.
Вимикачі на стінах розташовані на висоті 1,75 метра від підлоги.
На розетках нанесений напис «220 В» «380 В».
Також є джерела із струмом 380 В для забеспечення електорпостачання
для штампувального оснащення.
Крім технічних засобів і способів захисту є організаційні заходи:
- Періодична перевірка ізоляції струмоведучих проводів;
- До роботи на електроустановках допускаються особи, які пройшли
інструктаж і навчання безпечним методам праці, перевірку знань згідно з
посадою стосовно до виконуваної роботи;
- Навчання працівників безпечним прийомам праці проводиться у
формі інструктажу. За характером і часом проведення він поділяється на
вступний, первинний на робочому місці, повторний, позаплановий і
поточний;
- Обслуговуючий персонал і користувачі повинні щорічно проходити
перевірку знань на відповідність кваліфікаційній групі.
Існуючий рівень електробезпеки задовольняє вимоги до класу
приміщень без підвищеної небезпеки відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.3201, ПУЕ, ПТЕ.
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5.1.8 Пожежна безпека
Оцінка вибухо- та пожежобезпеки приміщень і будівель виробничого
та складського призначення залежно від кількості властивостей речовин і
матеріалів,

що

там

знаходяться

та

з

урахуванням

особливостей

психологічних процесів розміщених у них виробництв.
Згідно НАПБ Б.03.002-2007 лабораторію

можна віднести до

категорії В, оскільки присутні горючі елементи (столи, шафи, паркет);
горючі та важкогорючі рідини, тверді горючі та важкогорючі речовини і
матеріали (в тому числі пил та волокна).
Можливими причинами пожеж у приміщенні можуть бути:
– несправність в електроустаткуванні – наприклад, пробій ізоляції,
– порушення правил пожежної безпеки, інструкцій щодо експлуатації
техногологічного обладнання, наприклад, паління в недозволених місцях,
користування побутовими електронагрівальними приладами і т.д..
- несправність технологічного обладнання;
Передбачені наступні заходи пожежної безпеки:
- назначений відповідальний за пожежну безпеку приміщення;
При вході висить табличка з ПІБ відповідального за пожежну безпеку
та номером телефону 101.
- працівники ознайомлені з правилами пожежної безпеки, з правилами
використовування і розміщення засобів пожежогасіння;
При прийомі нового співробітника на роботу проводиться вступний
інструктаж

з

пожежної

вогнегасниками,

методами

безпеки

з

боротьби

цілю
з

навчити

пожежею,

користуватися

ознайомлення

з

розташуванням і схемою евакуації з приміщення (Мал.5.2).
У приміщенні лабораторії 011 в наявності є вогнегасник ВВ-8.
У

приміщенні

сигналізації (ЕПС).

лабораторії

установки

електричної

пожежної

120

Мал..5.2 План евакуації
Враховуючі всі вище зазначенні фактори, можна зробити висновок, що
дане приміщення відповідає нормам пожежної безпеки.
5.1.9 Розробка заходів з охорони праці
5.1.9.1 Вимоги безпеки при дослідженні процесу гвинтової екструзії
на гідравлічному пресі.
Загальні положення
Згідно технологічної інструкції до роботи на гідравлічному пресі
зусиллям 400 кН допускаються особи, що пройшли вступний та первинний
інструктажі на робочому місті з охорони праці та навчені безпечним методам
роботи. Працівник повинен знати, які найбільш небезпечними і шкідливі
виробничими факторами можуть діяти на нього у процесі виконання робіт.
До них належать:


обладнання, інструмент, пристосування. ,

Використання несправних обладнання, інструменту, пристосувань або
їх неправильне застосування може призвести до травм;


оброблювані вироби (заготовки, деталі та ін.) і матеріали.
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Оброблювані вироби можуть травмувати працівника при неакуратної
установці і знятті оброблюваних деталей, при ненадійному їх кріпленні, при
наявності задирок на гострих крайках;


тирса (відколи) і металева стружка, що утворюються при обробці

виробів і матеріалів.
Тирса можуть з'явитися причиною пошкодження очей, а металева
стружка, крім того, може з'явитися причиною пошкодження рук працівника;
За невиконання вимог інструкції з охорони праці працівник несе
відповідальність згідно з чинним законодавством!
Вимоги безпеки перед початком роботи
1. Одягнути спецодяг (застебнути рукава, не допускати звисаючих її
кінців) і необхідні ЗІЗ (захисні окуляри).
2. Оглянути і підготувати своє робоче місце, прибрати заважають
роботі предмети і звільнити проходи. Підлоги виробничих приміщень
повинні відповідати санітарно-гігієнічним вимогам і не повинні бути
слизькими.
3. Переконатися в достатній освітленості робочого місця. При
необхідності використання переносного світильника переконатися в його
справності.
5. Гідравлічний прес повинен бути закріплений на підлозі і відповідати
наступним вимогам:
5.1. Корпус преса (станина) не повинен мати тріщин та інших
пошкоджень;
5.2. Манометр робочого тиску гідравлічного преса повинен бути
справним;
5.4. Робоча зона, спрямована в бік проходів або сторону іншого
обладнання, повинна бути надійно захищена захисним екраном.
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5.5. Пристосування для випресовування повинні підходити за розміром
і не мати схильності до руйнування (розтріскування).
5.6. Підставки під оброблювану деталь повинні відповідати розмірам
деталі і мати можливість фіксації деталі на пресі.
6. Гідравлічні шланги не повинні мати ушкоджень, їх необхідно
надійно закріплювати на штуцері.
7. Гідроциліндр не повинен пропускати робочу рідину.
Вимоги безпеки під час роботи
1. Стежити за тим, щоб не було витоку робочої рідини в місцях
приєднання шлангів.
2.

Оброблювані

деталі

встановлювати

стійко

на

робочих

пристосуваннях таким чином, щоб виключити будь-яке їх зміщення під час
роботи. Обробляти деталі, що знаходяться в підвішеному стані або
утримувані руками, не допускається, оскільки при цьому можливе довільне
переміщення або падіння оброблюваної деталі і травмування робітника.
3. Під час пресування необхідно стежити, щоб заготовка була міцно
закріплена
4. Не допускається.
4.1. тримати руки поблизу робочої зони і працювати в рукавицях,
оскільки можливе захоплення і травмування рук працівника.
4.2. використовувати не підходящі за вимогами безпеки саморобні
пристосування або пристосування з металу схильного до утворення відколів і
тріщин.
Вимоги безпеки після закінчення роботи
Після закінчення роботи треба перекрити вентиль (клапан) на масляній
магістралі,ретельно протерти і очистити пристосування і інструмент від
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стружки, тирси, пилу , привести в порядок робоче місце. Зняти спецодяг та
інші ЗІЗ і прибрати їх у призначене для цього місце. Вимити руки та обличчя
з милом.
Про всі недоліки, виявлені під час роботи, сповістити свого
безпосереднього керівника.
Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
1. При створенні аварійної ситуації, виникненні пожежі:
1.1. припинити проведення робіт;
1.2. вимкнути обладнання;
1.3. усунути по можливості джерело, що викликав таку ситуацію,
викликати аварійні служби;
1.4. повідомити про подію особі, відповідальній за безпечне
проведення робіт;
1.5. про виникнення пожежі повідомити керівництву, викликати
пожежну охорону, приступити до гасіння пожежі наявними засобами
пожежогасіння.
2. При нещасному випадку, який стався з працівником або очевидцем
якого він став, працівник зобов'язаний:
2.1. надати потерпілому долікарську допомогу, використовуючи
препарати, що знаходяться в аптечці, і вжити необхідних заходів щодо
надання потерпілому медичної допомоги;
2.2. вжити заходів до збереження обстановки на місці події (якщо це не
створює загрози здоров'ю і життю працівників);
2.3 повідомити про події (або попросити це зробити іншого працівника)
безпосереднього керівника або іншу посадову особу наймача.
3. При отриманні травми на виробництві негайно звернутися до
лікувального закладу і повідомити про подію безпосередньому керівнику.
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Приміщення, де проводився процес гвинтової екструзії, слід віднести
до категорії Д згідно НАПБ Б. 03.002-2007. Тому у приміщенні
передбачається мати 10 порошкових вогнегасників типу ВП-9.
При виконанні вимог даного розділу не погіршаться умови праці
дослідника і не може виникнути аварійна ситуація.
5.2 Безпека в надзвичайних ситуаціях
Загальні ознаками надзвичайних ситуацій є:


наявність або загроза загибелі людей чи значне погіршення умов

їх життєдіяльності,


заподіяння економічних збитків,



істотне погіршення стану довкілля.

Надзвичайні ситуації класифікуються за рівнями:


НС об’єктового рівня;



НС Місцевого рівня;



НС Регіонального рівня;



НС Загальнодержавного рівня.

Надзвичайна ситуація об’єктового рівня – розгортається на території
об’єкту або на самому об’єкті і наслідки якої не виходять за межі об’єкта або
його санітарно-захисної зони. Даний вид надзвичайної ситуації властивий
даному приміщенню.
Положення про класифікацію надзвичайних ситуацій за характером
походження подій, котрі зумовлюють виникнення надзвичайних ситуацій на
території України, розрізняє чотири класи надзвичайних ситуацій:


техногенного характеру



природного характеру



соціально-політичного характеру



військового характеру.
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Кожен клас надзвичайних ситуацій поділяється на групи, які містять
конкретні їх види.
Для захисту корпусу від пожеж, що викликані стихійними лихами
використовуються громовідводи, автоматичні системи відключення, системи
автоматичного пожежогасіння, а також первинні засоби пожежогасіння.
Наслідками виробничих аварій і катастроф в лабораторії корпусу, як
правило являються пожежі, в результаті яких руйнується будівля,
пошкоджується техніка і обладнання.
Для захисту від виробничих аварій і катастроф, а також їх
попередження, здійснюється комплекс організаційних, інженерно-технічних
заходів, які визначають вимоги охорони праці і техніки безпеки,
протипожежної безпеки, а також вимог інструкції по експлуатації
обладнання, електричних установок, посудин під тиском.
5.2.1 Надання першої допомоги при опіках
Опік – ушкодження тканин, що виникло від місцевого термічного
(теплового), хімічного, електричного або радіаційного впливу. Найбільш
частими бувають термічні опіки, отримані в результаті впливу високих
температур (полум’я, гаряча пара, киплячі рідини, розпечений метал).
Розрізняють чотири ступені опіків. Перша ступінь: на пошкодженій
ділянці є почервоніння, припухлість, відчувається печіння. Уражаються
тільки поверхневі шари шкіри. Друга ступінь: на шкірі з’являються пухирі,
наповнені жовтуватою рідиною (пухирі), сильний біль. Третя ступінь:
омертвіння шкіри (освіта струпа).Четверта ступінь: обвуглювання тканин до
кісток.
Тяжкість опіку визначається залежно від глибини ураження і від площі
одночасно. Крім порушення цілісності шкірних покривів, великі опіки
супроводжуються загальними явищами, такими, як шок, токсемія, ураження
нервової та судинної системи, втрата плазми крові. Незалежно від ступеня,
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опіки площею в 25% поверхні тіла дуже небезпечні; опіки половини поверхні
тіла часто смертельні. При глибоких опіках біль може бути відсутнім через
пошкоджених нервових закінчень.
Надання першої медичної допомоги при термічних опіках.
Негайно усунути джерело опіку: погасити палаючий одяг будь-якими
можливими способами (облити людину водою, загорнути його в ковдру,
пальто і укласти його на спину, щоб полум’я не поширювалося до голови),
видалити потерпілого із зони високої температури, зняти або зрізати тліючу
одяг (однак не намагайтеся видалити матерію, прилиплу до шкіри). Потім
якнайшвидше слід накласти на опікову поверхню суху стерильну пов’язку.
При великих опіках найкраще загорнути потерпілого в чисте
простирадло, тепло вкрити, можна дати пити багато рідини (гарячий міцний
чай, кава). Якщо потерпілий без свідомості, надайте йому положення для
реанімації, після чого викличте швидку допомогу.
Запам’ятайте: до накладення пов’язки обпалену шкіру потрібно рясно
полити холодною водою. Зрізання або проколювання утворилися на шкірі
бульбашок категорично забороняється! Слід враховувати, що опіки у дітей
протікають важче, ніж у дорослих, хоча температура діючого фактора,
наприклад рідини, може бути не дуже високою. На обпечену поверхню
накладають суху чисту пов’язку.
5.3. ВИСНОВКИ
Проведено аналіз умов праці при роботі на пресових установках та
проведення досліджень.
Встановлено що організація робочих місць, освітлення, мікроклімат
приміщення, рівень шуму та вібрації, шкідливі речовини відповідають
санітарним нормам і не перевищують допустимих норм.
Ультразвукове та інфразвукове випромінення відсутнє.
Електробезпека забезпечує захист людей від впливу електричного
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струму. Пожежна безпека містить комплекс заходів щодо попередження
виникнення пожежі і міри боротьби з виникаючими пожежами.
Проведені розрахунки: природного та штучного освітлення.
Розроблено

вимоги

безпеки

при

використанні

штампувального

обладнання та проведення дослідницьких робіт у лабораторії.
Проведено аналіз надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути у
лабораторії та розроблено заходи щодо надання першої медичної допомоги
при термічних опіках.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Проаналізовано різні методи інтенсивної обробки тиском металів
(кручення під високим тиском, рівноканальна кутова екструзія, повторюючі
рифлення

–

випрямлення

та

ін.),

що

супроводжуються

значним

накопиченням деформацій та можуть сприяти подрібненню зеренної
структури та покращенню властивостей металу та з якісних міркувань
показано, що гвинтова екструзія має низку гіпотетичних переваг над іншими
методами.
Для чисельного аналізу гвинтової екструзії порошкових заготовок знайдена спеціалізована модель

пластичного деформування порошково-

пористих середовищ, яка, на відміну від шороко розповсюджених для
пористих металів моделей на основі поверхні навантаження Герсона, поряд з
пористістю, накопиченою деформацією матеріалу твердої фази, чутливістю
часток порошку до зчеплення, враховує також несиметрію форми поверхні
навантаження. Модель дозволяє прогнозувати ефект росту пористості при
негативних (стискаючих) величинах гідростатичного тиску. Дана теорія
більш адекватно описує саме поведінку напівдисперних, слабозвязаних, та
пошкоджених матеріалів в тому числі зі значною пористістю.
На основі цієї моделі методом скінчених елементів проведено
комп’ютерне моделювання гвинтової екструзії пористих заготовок для різних
випадків початкової густини, ступеня зв’язності, а також за наявності і
відсутності протитиску. В результаті розрахунків встановлено, що


для малопористого зразка зі зміною пошкодженості матералу 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, що може призводити до руйнування
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заготовки в цих місцях.


зі збільшенням пошкодженості матералу m , або що теж саме зі

зменшенням ступеня зв’язності матеріалу максимальна величина параметру
Одквіста яка спостерігається в кутових точках підп’ятника зменшується


спостерігається посилення тенденції до розпушення на вільній

поверхні (підп'ятник), та до ущільнення на протилежній поверхні контакту з
пуансоном. Також спостерігається збільшення тенденції до розпушення по
всьому об’єму зразка зі збільшенням величини m.


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


накладання

протитиску

призводить

також

до

зменшення

величини накопиченої деформації в об’ємі зразка, при цьому характер
неоднорідності розподілу параметру Одквіста в об’ємі зразка практично не
змінюється.
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