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ЕНЕРГОСИЛОВИХ ПАРАМЕТРІВ В ПРОЦЕСАХ  

ГАРЯЧОЇ ПРОКАТКИ СТАЛІ 

 

Захарченко С.А., (ОМТ-12-1м)
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Запорізька державна інженерна академія 

 

Дослідження відносяться до галузі гарячої прокатки тонких штаб. Для 

таких специфічних умов деформації, ключовим моментом є питання 

прогнозування середнього контактного тиску і зусилля прокатки. Метою роботи 

був вибір і обгрунтування оптимальної теоретичної моделі розрахунку 

енергосилових параметрів, яка би у більшій мірі була наближена до практичних 

даних, отриманих в результаті експерименту. Теоретичні формули визначення 

середнього контактного тиску та зусиль прокатки, отримані за рахунок 

спільного рішення диференціального рівняння рівноваги поздовжніх сил 

прокатки і рівняння пластичності (методики Кармана, Екелунда, Орована).  

Найбільш поширеною моделлю визначення опору металу деформації в 

процесі гарячої прокатки є метод термомеханічних коефіцієнтів, який 

запропонував В.І Бровмана. 

Розрахунко везначення опору деформаціїї , залежно від різних 

значеньтемператури, ступеня і швидкості деформації визначаються за 

формулою: 

 

, МПа     (1) 

 

Цей метод дає можливість розчленувати багатозначну функціональну 

залежність опору деформації  на ряд залежностей між трьома 

змінними: , що представляють собою 

співвідношення: 

 

    (2) 

 

де  –відповідно температурний, ступеневий та швидкісний коефіцієнти; 

, ,  – відповідно функції опору деформації в залежності від температури, 

ступеня і швидкості деформації; 

 – середнє або базисне значення , прийняте при постійних значеннях 

термомеханічних параметрів (Т=1000
о
С, , u=10с

-1
 ). 

 Відомі також інщі компактні моделі : 

Модель В.І. Зюзіна: 
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    (3) 

 

де  - базове значення напруження текучості матеріалу штаби, відповідне 

Т=1000
о
С, , u=10с

-1
; s, a, b, c – постійні коефіцієнти, визначені 

індивідуально для кожної сталі. 

 Моделі типу (3) були запропоновані тільки для восьми, переважно 

складно легованих сталей. У зв’язку з цим вони мають локальну практичну 

цінність. 

 Практичний інтерес являють собою моделі Л.В. Андреюка, Г.Г. Тюленєва. 

Такі моделі були розроблені для 66 марок вуглецевих і легованих сталей, 

зокрема сталей спеціального призначення. Моделі (3) працездатні в районі 

температур 800-1300
о
С 

 Для визначення середнього значення напруження текучості при 

гарячій прокатці модель (3) записується у виді: 

 

   (4) 

 

де , ,  - середні значення обтиску, швидкості деформації та температури 

у кліті. 

Для розрахунку pср при прокатці штаб середньої товщини застосовуюсть 

формулу М.Я. Бровмана, отриману з використанням варіаційних методів: 

 

     (5) 

 

Формула (5) дійсна при зміні фактора форми в границях від 0,5 до 2,0. 

При зміні   у вказаних межах значення коефіцієнта напруженого стану 

складають:  тобто близькі до 1. Це узгоджується з приведеним 

вище затвердженням, що при прокатці штаб середньої товщини напруження 

тертя і зовнішні зони роблять незначний вплив на коефіцієнт напруженого 

стану. 

В роботі розглянуті відомі методики розрахунку опору деформації при 

прокатці на безперервному широкоштабовому стані гарячої прокатки. 

Встановлено, що для розрахунку зусиль прокатки найбільш доцільно 

використовувати методику термомеханічних коефіцієнтів. Порівняння 

розрахункових і експериментальних значень опору деформації сталей і сплавів, 

показало, що відхилення між цими даними в середньому не перевищують 10%. 

Також виявлено, що розраховані значення сили та момента прокатки не 

перевищують допустимих показників, встановлених на виробництві 

гарячекатаних штаб.


