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MODELOWANIE ROZKŁADU NAPRĘŻEŃ WŁASNYCH
W PRZEDMIOTACH OBRABIANYCH NAGNIATAJĄCYM
PRZEPYCHANIEM ŚLIZGOWYM
MODELLING OF RESIDUAL STRESSES DISTRIBUTION
IN WORKPIECE PAST BALLIZING PROCESS
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych rozkładu naprężeń własnych w przedmiotach obrabianych nagniatającym przepychaniem ślizgowym. Pomiary naprężeń przeprowadzono metodą mechaniczną. Do modelowania rozkładu naprężeń własnych zastosowano
sztuczną sieć neuronową.
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In this paper the results of the investigation on residual stresses distribution in work-piece after
ballizing process has been presented. To measurement of residual stresses mechanical method has
been accepted. The artificial neural network to modeling of residual stresses has been used.
Keywords: stresses distribution, neural network

1. Wprowadzenie
Dokładne otwory wykonywane są przeważnie metodami obróbki skrawaniem i ściernej (rozwiercanie,
wytaczanie, przeciąganie, szlifowanie). Obróbka
tymi metodami umożliwia zwykle utrzymanie się
w granicach założonych przez konstruktora tolerancji
wymiarów i kształtu oraz chropowatości powierzchni. Natomiast nie uzyskuje się zadowalającego stanu
warstwy wierzchniej tak obrobionych otworów.
Poprawę właściwości warstwy wierzchniej można
uzyskać po zastosowaniu, jako obróbki wykańczającej, nagniatającego przepychania ślizgowego (NPS),
które polega na przepchnięciu przez obrabiany otwór
narzędzia w kształcie kuli lub specjalnego przepychacza trzpieniowego. Po obróbce NPS następuje
zwiększenie średnicy, zmniejszenie chropowatości
powierzchni oraz poprawa właściwości fizycznych
warstwy wierzchniej obrabianego otworu [2,5,7].
Ważną cechą fizyczną warstwy wierzchniej są naprężenia własne, które w znaczący sposób wpływają
na trwałość zmęczeniową elementów maszyn. Wcześniejsze badania wykazały, że w warstwie wierzchniej
otworów w elementach maszyn poddanych obróbce
NPS za pomocą kulek stalowych konstytuowane są
ściskające naprężenia własne [9].Naprężenia takie
przyczyniają się do zwiększenia czasu pracy elementów narażonych na obciążenia zmienne.
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Z powyższych rozważań wynika, że dzięki obróbce NPS można osiągnąć lepszą jakość obrabianych
przedmiotów, przy czym jakość ta zależy od parametrów technologicznych procesu. W celu efektywnego sterowania jakością obrabianych przedmiotów
za pomocą parametrów technologicznych należy
opracować model procesu. Do modelowania procesów mogą być stosowane sztuczne sieci neuronowe.
Atrakcyjność stosowania tych sieci w zagadnieniach
modelowania wynika głównie z ich możliwości aproksymacji nieliniowości oraz dostrajania przyjętej struktury w oparciu o dane eksperymentalne [4].
W pracy [5] opisano zastosowanie sieci neuronowych do modelowania procesu NPS, gdzie wielkościami zmiennymi wyjściowymi były:
- chropowatość powierzchni po obróbce,
- przyrost średnicy obrabianego otworu,
- siła przepychania.
Korzystając z modelu neuronowego opracowano
koncepcję sterowania procesem NPS [6].
Biorąc pod uwagę znaczenie naprężeń własnych
w warstwie wierzchniej elementów maszyn należy
uznać za celowe uwzględnienie, przy ustalaniu warunków technologicznych nagniatającego przepychania ślizgowego, wartości konstytuowanych naprężeń
własnych. Dlatego też podjęte zostały prace nad modelowaniem rozkładu naprężeń własnych w warstwie
wierzchniej otworów obrabianych metodą NPS.
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2. Metodyka badań i technika pomiarów
Badania rozkładu naprężeń własnych po nagniatającym przepychaniu ślizgowym przeprowadzono
na próbkach ze stali konstrukcyjnej 45, w kształcie
tulei, których średnica zewnętrzna była ponad dwukrotnie większa od średnicy wewnętrznej. Po obróbce mechanicznej próbki poddawano wyżarzaniu
normalizującemu i odprężającemu. Badane tuleje
mocowano w specjalnym przyrządzie i na maszynie
wytrzymałościowej przez otwór przepychano kulkę
łożyskową. Do smarowania stosowano olej maszynowy M40. Parametrami zmiennymi były: średnica
otworu oraz wcisk względny, definiowany jako:
(1)
gdzie: do – średnica otworu przed przepychaniem,
dk – średnica kulki.
Do wyznaczenia naprężeń własnych zastosowano
metodę mechaniczną [3, 8], która polega na obliczaniu
naprężeń na podstawie odkształceń cienkościennych
próbek, spowodowanych występowaniem tych naprężeń. Tak, więc do pomiaru naprężeń własnych ko-

nieczne było wykonanie próbki o niewielkiej grubości
(około 3 mm). W tym celu po obróbce NPS usuwano
materiał z powierzchni zewnętrznych badanych próbek do uzyskania wymaganej grubości próbki.
Tak przygotowane próbki przecinano wzdłuż tworzącej i po zabezpieczeniu powierzchni zewnętrznych
i bocznych poddawano trawieniu chemicznemu, rejestrując odkształcenia. Wartości naprężeń własnych
obliczano według wzorów podanych w pracy [1].

3. Wyniki badań i opracowanie modelu
Pomiary naprężeń własnych przeprowadzono
na 49 próbkach poddanych obróbce NPS. Średnica
obrabianego otworu zmieniana była w granicach
do = 20,234 – 36,350 mm, a wcisk względny zmieniał
się w zakresie ww = 0,45 – 2,03%. Typowy rozkład
naprężeń własnych w warstwie wierzchniej próbek
obrabianych metodą NPS przedstawiono na rys. 1.
Jako wielkości charakteryzujące ten rozkład przyjęto
głębokość zalegania ściskających naprężeń własnych
Hscisk oraz wartość maksymalną (co do wartości bezwzględnej) tych naprężeń σmax.
Do modelowania rozkładu naprężeń własnych
w warstwie wierzchniej po obróbce NPS, opisywa-

Rys. 1. Rozkład naprężeń własnych w warstwie wierzchniej próbek obrabianych metodą NPS
a)

b)

Rys. 2. Wpływ średnicy otworu na głębokość zalegania naprężeń ściskających (a)
i ich wartości maksymalnej (b) dla ww = 1,9 %
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a)

b)

Rys. 3. Wpływ wcisku względnego na głębokość zalegania naprężeń ściskających (a) i ich
wartość maksymalną (b) dla do = 31 mm

Rys. 4. Wartość maksymalnych naprężeń σmax w funkcji dwu zmiennych: średnicy otworu przepychanego do i wartości wcisku Ww
nego za pomocą głębokości zalegania Hscisk i wartości maksymalnej σmax, zastosowano sztuczną sieć
neuronową, którą symulowano na komputerze za
pomocą programu STATISTICA Neural Networks.
Sieć trenowano w oparciu o przykłady uzyskane
na drodze doświadczalnej. Dobre wyniki uzyskano
dla sieci z jedną warstwą ukrytą i jednym neuronem
w warstwie wyjściowej (symulowano dwie sieci – dla
Hscisk i σmax). Warstwa wejściowa składała się z dwóch
neuronów, odpowiadających średnicy otworu przed
przepychaniem do i wciskowi względnemu ww.
Opracowany model charakteryzuje się zdolnością uogólniania, co oznacza, że można przewidzieć
wartości czynników wyjściowych odpowiadające takim wartościom czynników wejściowych, które nie
występowały w zbiorze użytym do trenowania sieci.
Przekroje powierzchni odpowiedzi wygenerowanej
z opracowanego modelu, ilustrujące wpływ czynników wejściowych na wyjściowe, przedstawiono na
rys. 2 i 3. Trójwymiarową ilustrację opracowanego
modelu pokazano na rys. 4.
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4. Podsumowanie
Przeprowadzone badania upoważniają do stwierdzenia, że sztuczna sieć neuronowa może być stosowana do modelowania rozkładu naprężeń własnych
w warstwie wierzchniej przedmiotów obrabianych
nagniatającym przepychaniem ślizgowym. Uzyskane wyniki wskazują, że ze względu na naprężenia
własne należałoby zalecać stosowanie obróbki NPS
z wciskiem względnym równym około 2 %. Można
to tłumaczyć brakiem destrukcji warstwy wierzchniej
w badanym zakresie parametrów technologicznych
(destrukcję taką obserwuje się przy większych wciskach).
Opracowany przy użyciu sieci neuronowych
model rozkładu naprężeń własnych może być wykorzystany do rozbudowy układu sterującego procesem
NPS, co wpłynęłoby korzystnie na jakość obrobionych
tą metodą elementów maszyn.
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