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ОПТИМ1ЗАЦ1Я НАГР1ВУ ПРИ РОЗ'еДНАНШ ДЕТАЛЕЙ 

На приклад! нагр!вання вузла транспортного засобу з метою його розбирання показана можли-
в1сть оптим1зацН витрати енерги. Оптим!защя проводилася з обмеженнями з напружень й темпе
ратур. Установлено залежшсть витрати енергй вщ характеристик матер!алу. Застосовуеться сим-
плексний метод Нелдера-Мща. 

On example of heating the vehicle gear when putting it on the axis the opportunities of charge energy 
optimization are shown. The optimization was conducted with restrictions on pressure and tempera¬
tures. The dependence of charge of energy from properties of material is shown. The improved simplex 
method by J.A. Nelder and R.Mead is applied. 

Актуальность теми. У зв'язку з високою варпстю ремонту транспорт
них засоб1в у даний час виникла необхццпсть неруйнуючого розбирання вуз-
л1в машин, я к мають з'еднання з натягом, !з метою подальшого використання 
неушкоджених деталей. Для подцбних операций застосовний тепловий метод 
розбирання з використанням шдукцшно-нагр!вальних пристро1в (1НП) [1]. 
Процес розбирання вносить певш складност! в пор1внянн1 з1 зборкою, зокрема 
у тому, що нагр1в охоплюючо! детал1 повинен бути досить штенсивним, щоб 
забезпечити появу зазору м1ж деталями, незважаючи на теплопередачу до 
охоплювано! детал! Тому доцшьно визначити такий розподш температури 
при ввдповцщш швидкост! шдведення тепла, який, забезпечуючи технолопч-
но задане розширення отвору охоплюючо! детал1, мшм!зуе подавану кшь-
к1сть теплово! енергп при обмеженш р1вня напружень i температури у нш. 

Ц1ль роботи - виб!р режим!в нагр!вання охоплюючо! детал 1 (рис. 1) !з 
метою розбирання конструкци, яка е елементом шдвюки транспортного засо
бу i складаеться з двох пластин (1) i вала (2), поверхня якого в зон! з'еднання 
покрита длбним шлщом. 

Для розрахунку напружено-деформованого стану й розв'язання темпера-
турно! задач! був застосований МСЕ [2]. Дослцркувана конструкц!я розгляда-
еться як плоска, апроксимуеться плоскими сюнченними елементами трикут-
ного поперечного перер!зу з трьома вузлами. Також використовуються одно-
м!рш стикувальш елементи, як! моделюють стан сила-зсув-теплопередача на 
контактуючих м!ж собою поверхнях деталей конструкци [3,4]. При цьому 
враховувалася симетричшсть конструкци у поздовжньому напрям! Гранили 
умови забезпечують ввдсуппсть перемщення детал! як жорсткого цшого та !! 
симетричнють. Розв'язка нестационарно! температурно! задач! здшснюеться !з 
застосуванням центрально! р!зницево! схеми [5]. 

Для розв'язання поставлено! задач! використовувався метод прямого по-
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шуку, який не потребуе обчислення похщних дослщжувано! функци - метод 
комплексов [6], що е модифжащею симплексного методу Нелдера-Мща, яка 
дозволяе враховувати обмеження. Використання теплового методу нагр1вання 
деталей за допомогою 1НП вносить певш обмеження на форму температурно
го поля: тепло може подаватися в деталь лише в деяких обмежених зонах 
(рис. 2). Параметром оптим1зацп е потужшсть теплового потоку, який надхо-
дить у деталь. Потужшсть задаеться в 9-15 точках i змшюеться м1ж ними за 
лшшним законом. 

Рисунок 1 - До^джувана конструкцiя 

Характеристики матерiалу детали 
- модуль пружностi E = 0,21 • 106 МПа; 
- коефiцiент Пуассона v = 0,33; 
- коефщент лiнiйного розширення а = 11,9 • 10 6 град 1; 
- щiльнiсть р = 7800 кг/м3; 
- питома теплоемшсть c = 460 Дж/ кг • град.; 
- коефщент теплопровiдностi K = 80 Вт/м • град, 
- коефщент теплопровщносл повiтря K = 0,035 Вт/м • град. 
Утрати тепла конструкци шляхом конвекци та випромшювання в розра-

хунках не враховуються. Передача тепла вщ однiеl деталi шшо1 враховуеться 
за допомогою контактних елеменпв. Обмеження з температури - до 350 град. 
Час на^вання прийнятий 2-3 хв. Розширення отвору повинне бути 0,1 мм як 
у поздовжньому, так i в поперечному напрямку. Як показали розрахунки, р> 
вень напружень у деталях ютотно нижче межi пластичностi. 
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№ варiанта 1 2 3 4 5 6 
Варiант задавання потужностi 
нацлвання (див. рис. 2) а а а а б у 

Час наплвання, хв. 3 3 2 2 2 2 
Термiчний опiр у зош 
контакту [4], м 2 • град/Вт 0,006 0,006 0,001 0,001 0,001 0,001 

Витрати енергп, W, МДж 1,698| 1,972| 2,170 2,751 2,92 3,41 
Максимальна температура, 
град. 559 350 Т 350 Т 42 Ц 4231 410| 

Максимальна потужнiсть на-
грiвання, КВт/м2 932 674 871 1109 1335 919 

Середне розширення отвору 
за радiусом, 8 • 106, м 1001 1001 82,2| 1001 1001 1001 

Примiтки: | | - значення, що оптимiзуеться, 
- дiе обмеження зверху / знизу 

збшыпення / зменшення; 
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Таблиця 2 - Оптимальний розподш потужностт нагрiвання 
Ва- | Номер точки 

рiант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 9 683 23 932 145 2 1 1 0 1 220 345 97 - -
2 194 188 204 215 278 127 327 307 1 674 0 311 236 - -
3 300 270 290 305 292 285 307 149 800 871 640 76 413 - -
4 399 359 351 370 359 345 398 91 977 1109 907 0 505 - -
5 300 566 548 601 748 589 1335 251 512 - - - - - -
6 300 348 344 365 359 358 384 440 397 161 860 813 919 859 866 

1- •* •* 

Рисунок 3 - Оптимальне температурне поле - варiант розрахунку 1 
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Рисунок 4 - Оптимальне температурне поле - варiант розрахунку 2 

Результата розрахунку. Даш про обчислеш варiанти задавання потуж-
носп на^вання (1-6) зведеш в табл. 1. 

Основн характеристики розрахунюв: 
Варiант 1: Високий термiчний ошр у зон контакту деталей; немае обме-
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жень iз температури; дiе обмеження з розширення отвору; мiнiмiзацiя витрати 
енерги. Час нагрiвання 3 хв. 

Варiант 2: Високий термiчний опiр у зот контакту деталей; виконанi вш 
обмеження; мiнiмiзацiя витрат енерги. Час на^вання 3 хв. 

Варiант 3: Низький термiчний опiр у зот контакту деталей; дце обмежен
ня з температури; опи^защя розширення отвору - потрiбного розширення 
досягти не удалося. Час нагрiвання 2 хв. 

Варiанти 4-6: Низький термiчний ошр у зонi контакту деталей; дце обмеження 
з розширення отвору; мЫмгзащя температури - виконати обмеження по темпера-
турi не удалося. Час на^вання 2 хв. Варiанти вiдрiзняються зоною нагрiвання. 

На рис. 3,4 приведет оптимальн розподiли температури в детал^ отри-
манi в розрахунках 1,2, а на рис. 5,6 схематично показан деформаци деталi 
при цих розподiлах температур. У табл. 2 приведет значення потужностi на-
грiвання (кВт/м2), отриманi в розрахунках 1-6. 

Рисунок 6 - Деформащя деталi при оптимальному розподiлi 
температур, варiант розрахунку 2 

Висновки. Було проведене дослiдження напруженого й теплового стану 
конструкци при li н а ^ в а н н iндукцiйно-нагрiвальним пристроем для розби
рання з'еднання з метою опттпзаци цього технологiчного процесу. 

Розрахунки дали два варiанти нагрiвання деталi 1: 
- штенсивне нагрiвання в частит цшпндрично!' зовнiшньоi поверхнi де-

талi (див. рис. 3, варiант розрахунку № 1); 
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- шльцеве названия навколо з'еднання з додатковим пвдптлвом у зонi 
штенсивного тепловiдводу в периферiйну частину деталi 1 (див. рис. 4, 
варiант розрахунку № 2, йому вдентичш варiанти № 3-6). 

Виконане дослгдження дозволяе зробити такi висновки: 
Як правило, при обмеженн максимально! температури на^вання до 

350° не вдаеться одержати необхцше розширення отвору. При встановленш 
заздалегiдь рiвня розширення отвору на рiвнi 0,1 мм (за радиусом) не здшс-
ненне задане обмеження з максимально! температури. У с обмеження викона-
нi в розрахунку № 2 у припущент' високого контактного опору. Точне зна-
чення контактного опору може бути отримане експериментально. 

Отримаш варiанти розрахунку потужностi нагрiвання дають данi для 
створення реального iндукцiйно-нагрiвального пристрою. 
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СПОСОБ РАЗБОРКИ ПРЕССОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

У статт описаний споаб розбирання пресових з'еднань конструкщй типу вал-втулка, який складаеться 
з операщй на^вання з'еднання та наступного швидкого його охолодження рщким азотом. 

In the article the press junctions disassembly method of a type the shaft-cartridge is described. The 
method consists of heat of junction and quick postcooling by liquid nitrogen. 

Актуальность темы. Известен способ разборки прессовых соединений 
деталей типа вал-втулка, включающий операции быстрого нагрева втулки до 
заданной температуры с последующим съемом охватывающей детали. Однако 
такой способ не обеспечивает разборку тонкостенной охватывающей детали с 
валом. По предложенному способу [1 ] в целях устранения указанного недос¬
татка предварительно нагретое прессовое соединение деталей типа вал-втулка 
охлаждают со скоростью 80-1 05 град/с путем струйного опрыскивания соеди¬
нения хладагентом (жидким азотом). 
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