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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT
PCBN: Polycrystal Cubic Boron Nitride
CBN: Cubic Boron Nitride
PPPTHH: phương pháp phần tử hữu hạn
PTVPTP: phương trình vi phân toàn phần
PTVPRP: phương trình vi phân riêng phần
: øng suÊt tiÕp giíi h¹n thùc trªn bÒ mÆt tiÕp xóc
: øng suÊt ph¸p trªn bÒ mÆt tiÕp xóc.
A: diÖn tÝch tiÕp xóc danh nghÜa cña hai bÒ mÆt.
B: lµ h»ng sè ®Æc trng cho tÝnh chÊt tiÕp xóc cña vËt liÖu.
(x): øng suÊt ph¸p trªn mÆt tríc cña dông cô c¾t.
(x): øng suÊt tiÕp trªn mÆt tríc cu¶ dông cô c¾t.
: hÖ sè ma s¸t trªn vïng ma s¸t th«ng thêng cña mÆt tríc.
l: chiÒu dµi tiÕp xóc gi÷a hoi vµ mÆt tríc.
Vc: vËn tèc c¾t.
a1: chiÒu dµy phoi tríc biÕn d¹ng
a2:  chiÒu dµy phoi sau khi c¾t.
t1: chiÒu s©u c¾t khi c¾t trùc giao
t2: chiÒu s©u c¾t sau khi biÕn d¹ng
: gãc t¹o phoi.
: gãc tríc.
t: chiÒu s©u c¾t.
: gãc sau.
s: øng suÊt tiÕp giíi h¹n cña c¸c líp phoi tiÕp xóc trªn mÆt tríc.
V(x): vËn tèc cña líp phoi díi cïng trªn mÆt tríc.
Vp: vËn tèc cña khèi phoi.
b: chiÒu réng c¾t.
AB:  øng suÊt ph¸p tuyÕn trªn mÆt ph¼ng trît.
Fc:  lùc c¾t theo ph¬ng vËn tèc c¾t.
Ft: lùc c¾t theo ph¬ng vu«ng gãc víi vËn tèc c¾t.
Fs: lùc t¸c dông trªn mÆt ph¼ng trît.
As: diÖn tÝch cña vïng mÆt ph¼ng trît.
Vs: vËn tèc t¸ch phoi theo ph¬ng mÆt ph¼ng trît.
VLGC: vËt liÖu gia c«ng.
VLDC: vËt liÖu dông cô.
: gãc gi÷a mÆt ph¼ng trît vµ hîp lùc R trªn mÆt ph¼ng trît.
Q: tæng nhiÖt sinh ra trong qu¸ tr×nh c¾t.
QAB = Q1: nhiÖt sinh ra trªn mÆt ph¼ng trît.
QAC = Q2: nhiÖt sinh ra trªn mÆt tríc.
QAD = Q3: nhiÖt sinh ra trªn mÆt sau.
Qphoi: nhiÖt truyÒn vµo phoi.
Qph«i: nhiÖt truyÒn vµo phoi.
Qdao: nhiÖt truyÒn vµo phoi.
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Qmt: nhiÖt truyÒn vµo m«i trêng xung quanh.
: träng lîng riªng cña vËt liÖu.
C: nhiÖt dung riªng.
: hÖ sè ph©n bè nhiÖt tõ mÆt ph¼ng trît vµo ph«i vµ phoi.
q2: tèc ®é sinh nhiÖt riªng trªn mÆt tríc.
q21: tèc ®é sinh nhiÖt riªng trªn mÆt tríc do ma s¸t cña phoi víi mÆt

tríc.
q22: tèc ®é sinh nhiÖt riªng trªn mÆt tríc do biÕn d¹ng dÎo cña c¸c líp

phoi s¸t mÆt tríc.
:mt tèc ®é biÕn d¹ng cña c¸c líp phoi gÇn mÆt tríc.

t: ChiÒu dµy cña vïng biÕn d¹ng thø hai.
K: hÖ sè dÉn nhiÖt
q3: tèc ®é sinh nhiÖt riªng trªn mÆt sau.
s: lîng ch¹y dao.
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PHẦN MỞ ĐẦU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Biến dạng dẻo của vật liệu gia công trong vùng tạo phoi, vùng bíên dạng thứ

hai và ma sát giữa VLGC với các mặt của dụng cụ trong quá trình cắt sinh nhiệt làm

tăng nhiệt độ ở vùng gần lưỡi cắt dẫn đến giảm sức bền của dao ở vùng này gây phá

huỷ bộ phận đến toàn bộ khả năng làm việc của lưỡi cắt. Nhiệt cắt và nhiệt độ trong

dụng cụ tăng khi cắt với vận tốc cao và lượng chạy dao lớn hoặc vật liệu gia công

có nhiệt độ nóng chảy cao là nguyên nhân làm giảm năng xuất cắt gọt.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khoảng 98% - 99% công suất cắt biến thành

nhiệt từ ba nguồn nhiệt: vùng tạo phoi (quanh mặt phẳng trượt), mặt trước và mặt

sau. Nhiệt từ ba nguồn này truyền vào phoi, phôi, dao và môi trường với tỉ lệ khác

nhau tuỳ thuộc vào chế độ cắt và tính chất nhiệt của hệ thống dao, phoi, phôi và môi

trường. Thực tế vận tốc cắt là nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất đến tỷ lệ này.

Tiện cứng (hard turning) là thuật ngữ dùng để chỉ phương pháp gia công các

chi tiết có độ cứng cao (thường là các chi tiết đã qua nhiệt luyện đạt độ cứng 45 - 70

HRC). Với độ cứng vật liệu gia công cao như vậy đòi hỏi công cắt phải lớn, do đó

nhiệt cắt sinh ra rất lớn, nên mòn và cơ chế mòn của dụng cụ khi tiện cứng có sự

khác biệt rất lớn so với tiện thông thường. Vì vậy, yêu cầu về dụng cụ cắt cao hơn

so với tiện thông thường. Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của công nghệ vật

liệu đã tạo ra các loại vật liệu dụng cụ cắt có độ cứng cao đáp ứng được điều kiện

gia công khi tiện cứng như kim cương nhân tạo (CVD), dụng cụ phủ PVD và CVD,

đặc biệt là vật liệu siêu cứng Nitrit Bo lập phương đa tinh thể PCBN ( thường viết

tắt là CBN - Cubic Boron Nitride) ,vật liệu CBN được sử dụng nhiều trong tiện

cứng do có độ cứng rất cao, chỉ sau kim cương, nhưng khác với kim cương CBN có

tính ổn định và độ bền nhiệt cao hơn, đặc biệt nó có thể tạo dụng cụ với hình dáng

và kích thước khác nhau,  tiện cứng đã được ứng dụng nhiều trong thực tế sản xuất.

Trong nhiều trường hợp, tiện cứng được dùng làm nguyên công gia công tinh lần

cuối thay thế cho nguyên công mài. Sử dụng tiện cứng thay cho mài ở nguyên công

gia công tinh có những ưu điểm sau:
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- Giảm được thời gian gia công sản phẩm, cho phép tăng năng suất gia công..

- Giảm chi phí đầu tư thiết bị.

- Tăng độ chính xác gia công, tăng độ bóng bề mặt.

- Gia công được các contour phức tạp.

- Cho phép thực hiện được nhiều bước gia công trong cùng một lần gá.

- Giảm thiểu sự ô nhiễm môi trường do có thể gia công với điều kiện cắt khô

(không sử dụng dung dịch trơn nguội).

- Tiện cứng cho phép tạo ra một lớp ứng suất dư nén tương đối dày, do đó

nâng cao được độ bền mỏi của chi tiết.

Tuy nhiên, tiện cứng có một số nhược điểm đáng lưu ý như: Chi phí dụng cụ

cắt cao, nhiệt cắt cao do chủ yếu sử dụng phương pháp cắt khô và cắt ở tốc độ cắt

cao.

Việc xác định trường nhiệt độ trong dụng cụ cắt nói chung và trong dụng cụ

CBN nói riêng là một vấn đề khó khăn nhưng rất quan trọng trong thiết kế, chế tạo

và sử dụng dụng cụ, bởi vì nhiệt độ và sự phân bố nhiệt độ trong dụng cụ có quan

hệ mật thiết với quá trình suy giảm độ cứng của VLDC ở vùng lưỡi cắt cũng như cơ

chế mòn và tốc độ mòn xảy ra ở đó. Mòn dụng cụ khi tiện cứng có những đặc điểm

đặc biệt so với thông thường, nguyên nhân có thể là do nhịêt độ cao. Như chúng ta

đã biết, mòn làm thay đổi các thông số hình học của dụng cụ, làm giảm tuổi bền

cũng như khả năng làm việc của dụng cụ, mòn còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất

lượng và độ chính xác của bề mặt gia công.

Có thể nói rằng cho đến nay lý thuyết trao đổi nhiệt chưa thể mô tả chính xác

trường nhiệt độ khi cắt để định lượng được nhiệt độ tại các điểm cụ thể trên dụng cụ

cắt. Tuy vậy việc nghiên cứu lý thuyết rất có ý nghĩa khi điều kiện đo trực tiếp gặp

khó khăn, không chính xác hoặc không thể tiến hành được. Để nghiên cứu về

trường nhiệt độ xuất hiện trong dụng cụ khi cắt, gần đây người ta hay sử dụng

phương pháp phần tử hữu hạn để xác định trường nhiệt độ. Phương pháp phần tử

hữu hạn là phương pháp số dùng để giải các bài toán được mô tả bởi các phương

trình vi phân riêng phần cùng với các điều kiện biên cụ thể. Cơ sở của phương pháp
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này là làm rời rạc hóa các miền liên tục phức tạp của bài toán. Các miền liên tục

được chia thành nhiều miền con (phần tử). Các miền này được liên kết với nhau tại

các điểm nút. Trên miền con này, dạng biến phân tương đương với bài toán được

giải xấp xỉ dựa trên các hàm xấp xỉ trên từng phần tử, thoả mãn điều kiện trên biên

cùng với sự cân bằng và liên tục giữa các phần tử. Phương pháp Phần tử hữu hạn

thường được dùng trong các bài toán Cơ học (cơ học kết cấu, cơ học môi trường

liên tục) để xác định trường ứng suất và biến dạng của vật thể. Ngoài ra, phương

pháp phần tử hữu hạn cũng được dùng trong vật lý học để giải các phương trình

sóng , như trong vật lý plasma, các bài toán về truyền nhiệt, động lực học chất lỏng,

trường điện từ.

Tiện trực giao cho phép chúng ta đơn giản hoá việc giải bài toán xác định

trường nhịêt độ. Khi sử dụng phương pháp gia công này chúng ta chỉ phải xác định

trường nhiệt độ theo hai phương. Từ việc giải bài toán xác định trương nhiệt độ khi

tiện cứng trực giao chúng ta sẽ có cơ sở để giải bài toán xác định trường nhiệt độ

khi tiện thông thường, theo ba phương.

Vì vậy, việc nghiên cứu xác định được trường nhiệt độ xuất hiện trong dao

khi tiện cứng trực giao là rất quan trọng để làm cơ sở khoa học cho việc thiết kế dao

tốt hơn và có các biện pháp công nghệ nhằm giảm mòn tăng tuổi bền cho dao. Do

đó, đề tài "Xác định trường nhiệt độ trong dụng cụ PCBN khi tiện cứng trực

giao" là rất cần thiết và cấp bách.

2. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI

a. Ý nghĩa khoa học

Đề tài phù hợp với xu thế phát triển khoa học và công nghệ gia công kim loại

trong nước cũng như khu vực và trên thế giới. Bổ sung các hiểu biết về khả năng

gia công của vật liệu PCBN, xác định được trường nhiệt độ trong mảnh PCBN khi

tiện cứng trực giao. Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở khoa học cho việc thiết

kế, chế tạo, bảo quản và sử dụng dụng cụ.

b. Ý nghĩa thực tiễn
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Ứng dụng được phương pháp phần tử hữu hạn trong việc xác định trường

nhiệt độ trong không gian 2 chiều cho dao tiện gắn mảnh PCBN khi tiện cứng trực

giao. Kết quả nghiên cứu cũng có thể dùng làm tham khảo cho các cơ sở sản xuất có

sử dụng dao vật liệu PCBN. Từ kết quả xác định trường nhiệt độ theo theo hai

phương,chúng ta có thể mở rộng nghiên cứu, phát triển theo 3 phương.

3. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Xác định được trường nhiệt độ theo 2 phương trong mảnh PCBN băng

phương pháp phần tử hữu hạn khi tiện cứng trực giao.

4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

Trường nhiệt độ sinh ra trong dụng cụ khi tiện cứng trực giao.

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

- Nghiên cứu lý thuyết về bản chất vật lý của quá trình cắt.

- Nghiên cơ sở lý thuyết phương pháp phần tử hữu hạn trong việc giải bài toán

ttruyền nhiệt.

- Xây dựng hệ thống thí nghiệm và kế hoạch thực nghiệm.

- Nghiên cứu thực nghiệm để xác định các thông số điều kiện biên của bài toán

bằng các dụng cụ đo hiện đại có độ chính xác cao.

- Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn để xác định trường nhiệt độ trong mảnh

CBN, phân tích kết quả thu được.
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NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI
Chương 1

CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA QUÁ TRÌNH CẮT KIM LOẠI

1. Qúa trình cắt và tạo phoi

Quá trình cắt kim loại là quá trình con người sử dụng dụng cụ cắt để hớt bỏ

lớp kim loại thừa khỏi chi tiết, nhằm đạt được những yêu cầu cho trước về hình

dáng, kích thước, vị trí tương quan giữa các bề mặt và chất lượng bề mặt của chi tiết

gia công.

 Để thực hiện một quá trình cắt cần thiết phải có hai chuyển động:

- Chuyển động cắt chính (chuyển động làm việc): khi tiện đó là chuyển động

quay tròn của phôi.

- Chuyển động chạy dao: đó là chuyển động để đảm bảo duy trì quá trình tạo

phoi diễn ra liên tục trong suốt quá trình cắt. Khi tiện đó là chuyển động tịnh tiến

dọc của dao khi tiện mặt trụ.

Khi cắt, để có thể tạo ra phoi, lực tác dụng vào dao cần phải đủ lớn để tạo ra

trong lớp kim loại bị cắt một ứng suất lớn hơn sức bền của vật liệu bị gia công.

Hình dạng, độ cứng, mức độ biến dạng và cấu tạo phoi chứng tỏ rằng lớp kim

loại bị cắt thành phoi đã chịu một ứng suất như vậy.

Hình 1.1: Sơ đồ miền tạo phoi

Nghiên cứu quá trình tạo phoi có một ý nghĩa rất quan trọng vì trị số của công

cắt, độ mòn của dao và chất lượng bề mặt gia công phụ thuộc rõ rệt vào quá trình

tạo phoi.
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Khi cắt do tác dụng của lực P (hình 1.1), dao bắt đầu nén vật liệu gia công

theo mặt trước. Khi dao tiếp tục chuyển động trong vật liệu gia công phát sinh biến

dạng đàn hồi, biến dạng này nhanh chóng chuyển sang trạng thái biến dạng dẻo và

một lớp phoi có chiều dày ap được hình thành từ lớp kim loại bị cắt có chiều dày a,

di chuyển dọc theo mặt trước của dao.

Việc nghiên cứu kim tương khu vực tạo phoi chứng tỏ rằng trước khi biến

thành phoi, lớp cắt kim loại bị cắt đã trải qua một giai đoạn biến dạng nhất định,

nghĩa là giữa lớp kim loại bị cắt và phoi có một khu vực biến dạng. Khu vực này

được gọi là miền tạo phoi (hình 1.2).

Trong miền này (như sơ đồ hoá hình 1.1) có những mặt trượt OA, OB, OC,

OD, OE. Vật liệu gia công trượt theo những mặt đó (là những mặt có ứng suất tiếp

có giá trị cực đại).

Miền tạo phoi được giới hạn bởi đường OA, dọc theo đường đó phát sinh

những biến dạng dẻo đầu tiên, và đường OE - đường kết thúc biến dạng dẻo và

đường AE - đường nối liền khu vực chưa biến dạng của kim loại và phoi.

Trong quá trình cắt, miền tạo phoi AOE di chuyển cùng với dao.

Ngoài ra lớp kim loại bị cắt, sau khi đã bị biến dạng trong miền tạo phoi, khi

di chuyển thành phoi còn chịu thêm biến dạng phụ do ma sát với mặt trước của dao.

Những lớp kim loại phía dưới của phoi, kề với mặt trước của dao (hình 1.1)

chịu biến dạng phụ thêm nhiều hơn các lớp phía trên. Mức độ biến dạng của chúng

thường lớn đến mức là các hạt tinh thể trong chúng bị kéo dài ra theo một hướng

nhất định.

Như vậy phoi cắt ra chịu biến dạng không đều.

Mức độ biến dạng của phoi:

Kf = Kbd + Kms (1-1)

Ở đây: Kbd: mức độ biến dạng của phoi trong miền tạo phoi.

Kms: mức độ biến dạng của phoi do ma sát với mặt trước của

dao.
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Vì biến dạng dẻo của phoi có tính lan truyền, do đó lớp kim loại nằm phía

dưới đường cắt ON (hình 1.1a) cũng sẽ chịu biến dạng dẻo.

Hình 1.2: Miền tạo phoi

Chiều rộng của miền tạo phoi phụ thuộc vào tính chất vật liệu gia công và điều

kiện cắt (thông số hình học của dao, chế độ cắt,…)

Tốc độ cắt có ảnh hưởng lớn nhất đến chiều rộng miền tạo phoi. Tăng tốc độ

cắt miền tạo phoi sẽ co hẹp lại. Hiện tượng đó có thể được giải thích như sau:

Khi tăng tốc độ, vật liệu gia công sẽ chuyển qua miền tạo phoi với tốc độ

nhanh hơn. Khi di chuyển với tốc độ lớn như vậy vật liệu gia công sẽ đi ngang qua

đường OA nhanh đến mức sự biến dạng dẻo không kịp xảy ra theo đường OA mà

chậm đi một thời gian - theo đường OA’ (hình 1.3). Tương tự như vậy, nơi kết thúc

quá trình biến dạng trong miền tạo phoi sẽ là đường OE’ chậm hơn sơ với OE.

Hình 1.3: Miền tạo phoi ứng
với tốc độ cắt khác nhau

Hình 1.4: Sơ đồ Tính góc
trượt (góc cắt)
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Như vậy ở tốc độ cắt cao miên tạo phoi sẽ là A’OE’. A’OE’ quay đi một góc

theo chiều quay của kim đồng hồ và khi đó chiều dày cắt giảm đi so với trước

(a1’<a1) vì biến dạng dẻo giảm đi.

Khi tốc độ cắt rất lớn miền tạo phoi co hẹp đến mức mà chiều rộng của nó chỉ

vào khoảng vài phần trăm milimet. Trong trường hợp đó sự biến dạng của vật liệu

gia công có thể xem như nằm lân cận mặt OF. Do đó để cho đơn giản, ta có thể xem

một cách gần đúng quá trình biến dạng dẻo khi cắt xảy ra ngay trên mặt phẳng OF

đi qua lưỡi và làm với phương chuyển động của dao một góc bằng .

Mặt OF được gọi là mặt trượt quy ước còn góc  là góc trượt.

Góc trượt là một thông số đặc trưng cho hướng và giá trị của biến dạng dẻo

trong miền tạo phoi.

Theo hình 1.4 nếu chiều dày lớp kim loại bị cắt là a, chiều dày lớp kim loại bị

cắt là a, chiều dày của phoi là a1 ta có:

)cos(
sin

)cos(.
sin.

1 











OC
OC

a
ar (1-2)

Và do đó có thể tính  theo công thức:
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r

rtg


 (1-3)

và nếu đặt
r

K 1
  thì ta có công thức sau:




sin
cos



K

tg

* Quá trình hình thành phoi khi tiện cứng

Đối với quá trình hình thành phoi khi tiện cứng xảy ra cũng giống khi tiện

thường, tuy nhiên đối với tiện cứng do chiều sâu cắt nhỏ, tốc độ cắt lớn nên phoi

hình thành trong quá trình tiện cứng là phoi dây.

Biến dạng cắt khi tạo phoi dây là bé nhất. Vì vậy trong những trường hợp gia

công tinh ta cần cố gắng tạo phoi dây bằng cách nâng cao tốc độ cắt.

Khi tạo phoi dây, do phoi được hình thành một cách liên tục, do đó lực cắt khá

ổn định, ít rung động. Nhờ vậy dễ đạt độ bóng bề mặt cao.
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2. Lực cắt khi tiện

2.1. Lực cắt khi tiện và các thành phần lực cắt

Trong quá trình cắt kim loại, để tách được phoi và thắng được ma sát cần

phải có lực. Lực sinh ra trong quá trình cắt là động lực cần thiết nhằm thực hiện quá

trình biến dạng và ma sát.

Việc nghiên cứu lực cắt trong quá trình cắt kim loại có ý nghĩa cả lý thuyết

lẫn thực tiễn. Trong thực tế, những hiểu biết về lực cắt rất quan trọng để thiết kế

dụng cụ cắt, đồ gá, tính toán thiết kế máy móc thiết bị,... Dưới tác dụng của lực và

nhiệt, dụng cụ sẽ bị mòn, bị phá huỷ. Muồn hiểu được quy luật mài mòn và phá huỷ

dao thì phải hiểu được quy luật tác động của lực cắt. Muốn tính công tiêu hao khi

cắt cần phải biết lực cắt. Những hiểu biết lý thuyết về lực cắt tạo khả năng chính

xác hoá lý thuyết quá trình cắt. Trong trạng thái cân bằng năng lượng của quá trình

cắt thì các mối quan hệ lực cắt cũng cân bằng.

Lực cắt sinh ra khi cắt là một hiện tượng động lực học, tức là trong chu trình

thời gian gia công thì lực cắt không phải là hằng số mà biến đổi theo quãng đường

của dụng cụ. Theo cơ học, nghiên cứu về lực nói chung là xác định 3 yếu tố:

Điểm đặt của lực.

Hướng (phương và chiều) tác dụng của lực.

Giá trị (độ lớn) của lực.

v

1

c

Hình 1.5. Quá trình hình thành phoi khi tiện cứng
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Trong cắt gọt kim loại, người ta gọi lực sinh ra trong quá trình cắt tác dụng

lên dao là lực cắt, ký hiệu là P
r

; còn lực có cùng độ lớn, cùng phương nhưng ngược

chiều với lực cắt gọi là phản lực cắt, ký hiệu là 'P
r

.

Quá trình cắt thực hiện được cần có lực để thắng biến dạng và ma sát, do vậy

lực cắt theo định nghĩa trên có thể hiểu rằng có nguồn gốc từ quá trình biến dạng và

ma sát. Biến dạng khi cắt có biến dạng đàn hồi và biến dạng dẻo. Do vậy lực sinh ra

do biến dạng cũng có lực biến dạng đàn hồi dhP
r

 và lực biến dạng dẻo dP
r

. Những lực

này cùng với lực ma sát tác dụng lên dao, cụ thể trên mặt trước và mặt sau dao.

Trên đây hệ lực được xét là hệ lực phẳng, nhưng nói chung trong cắt gọt thực

tế thì lực cắt là một hệ lực không gian. Để tiện cho việc nghiên cứu, tính toán, đo

đạc và kiểm tra, ta có thể nghiên cứu lực cắt thông qua các thành phần của chúng.

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cắt khi tiện

Lực cắt trong quá trình gia công nói chung và khi tiện nói riêng đều chịu ảnh

hưởng của rất nhiều yếu tố khác nhau như: vật liệu gia công, thông số hình học của

dụng cụ cắt, chế độ cắt, v.v…

Pdh1

Pdh

2

Pd1

Pd2

Pbd

Fms1

Fms2
Fms

Pbd

P

Dao

Phoi
Chi
tiết

Trên hình 1.5. trong trường hợp
cắt tự do, ta có:

b d 1 d h 1 d 1

b d 2 d h 2 d 2

b d b d 1 b d 2

m s m s1 m s2

P = P + P
P = P + P
P = P + P
F = F + F

    (4 .1 )b d m sP = P + F

Hình 1.6- Sơ đồ nguồn gốc của lực cắt
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Abdullah và Ulvi đã chỉ ra rằng, trong tiện cứng thép ổ lăn AISI 52100 (độ

cứng 60HRC) thì góc trước của dao PCBN n có ảnh hưởng lớn đến lực cắt chính FC

và lực hướng kính FP.

Qua hình 1.6a ta thấy rằng khi góc trước n  (xét về giá trị tuyệt đối, bởi góc

trước n  <0) tăng thì lực cắt chính và lực hướng kính đều tăng, đặc biệt là lực hướng

tâm. Tuy nhiên, qua đồ thị quan hệ giữa ứng suất và góc trước thì ta thấy rằng ứng

suất trên dụng cụ cắt đạt giá trị nhỏ nhất khi n  = 300, đồng thời ứng suất tương

đương trên dụng cụ đạt giá trị lớn nhất khi n  = 200.

Hình 1.7: (a) Quan hệ giữa lực cắt và góc trước n

(b) Ảnh hưởng của góc trước đến ứng suất n  trên dụng cụ cắt

Hình 1.8: Ảnh hưởng của lượng chạy dao và độ cứng phôi đến lực cắt

(với t=0,35mm; r=0,02mm; n=200) [10CD]

Góc trước n (độ) Góc trước n (độ)

L ực
 c

ăt
 (N

)

Ứ
ng

 su
ất

 (M
Pa

)
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Jiang Hua và các đồng nghiệp cũng đã thí nghiệm tiện cứng với thép ổ lăn

AISI 5210 và chỉ ra rằng, độ cứng của vật liệu phôi, lượng chạy dao, góc trước và

bán kính mũi dao cũng ảnh hưởng đến lực cắt (hình 1.7 và hình 1.8). Như vậy, lực

cắt tăng biến thiên theo lượng chạy dao và bán kính mũi dao, cũng như độ cứng của

vật liệu gia công. Qua hình 1.7 thì ta thấy rằng lượng chạy dao có ảnh hưởng lớn

hơn so với độ cứng của phôi đến lực cắt. Cụ thể ở lượng chạy dao 0,14 mm/vòng thì

khi độ cứng phôi tăng từ 62 lên 66HRC thì lực cắt chỉ tăng từ 200,9 lên 212,8N.

Trong khi đó, lực cắt tăng từ 200.9 lên 370,65N khi thay đổi lượng chạy dao từ 0,14

lên 0,28mm/vòng. Còn khi tăng bán kính mũi dao và góc trước thì lực cắt đều tăng

nhưng không đáng kể (hình 1.8).

Hình 1.9: Ảnh hưởng của bán kính mũi dao (a) và góc trước đến lực cắt (b)

(a): t=0,35mm; S=0.28mm/vòng; HRC=56; n=200

(b): t=0,35mm; S=0.28mm/vòng; HRC=56; r=0,1mm

3. Nhiệt cắt

3.1. Khái niệm chung

Biến dạng dẻo của vật liệu gia công trong vùng tạo phoi, vùng biến dạng thứ

hai và ma sát giữa vật liệu gia công với các mặt của dụng cụ trong quá trình cắt sinh

nhiệt làm tăng nhiệt độ ở vùng gần lưỡi cắt dẫn đến làm giảm sức bền của dao ở

vùng này gây phá huỷ bộ phận đến toàn bộ khả năng làm việc của lưỡi cắt. Nhiệt

cắt và nhiệt độ trong dụng cụ tăng khi cắt với vận tốc cao và lượng chạy dao lớn

hoặc vật liệu gia công có nhiệt độ nóng chảy cao là nguyên nhân làm giảm năng

suất cắt gọt.
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Lịch sử phát triển và sử dụng các loại vật liệu dụng cụ và đặc tính của chúng

thể hiện trong bảng 1.1. Ta thấy rằng phần vật liệu cứng trong dụng cụ cắt tăng lên,

do đó tính chịu mài mòn, tính chịu nhiệt tăng, tăng tuổi bền dụng cụ và tăng được

tốc độ cắt.

Năm Vật liệu dụng cụ
Vận tốc

cắt

(m/ph)

Nhiệt độ giới
hạn đặc tính

cắt

(0C)

Độ cứng

(HRC)

1894 Thép cacbon dụng cụ 5 200-300 60

1900 Thép hợp kim dụng cụ 8 300-500 60

1900 Thép gió 12

1908 Thép gió cải tiến 15-20 500-600 60-64

1913 Thép gió (tăng Co và
WC) 20-30 600-650 -

1931 Hợp kim cứng cácbit
vonfram 200 1000-1200 91

1934 Hợp kim cứng WC và
TiC 300 1000-1200 91-92

1955 Kim cương nhân tạo 800 100000HV

1957 Gốm 300-500 1500 92-94

1965 Nitrit Bo
100-200

(thép tôi)
1600 8000HV

1970 Hợp kim cứng phủ (TiC) 300 1600 18000HV

Bảng 1.1: Lịch sử và đặc tính của vật liệu dụng cụ

Khả năng cắt của vật liệu Nitrit Bo trong bảng là rất cao và đang được ứng

dụng khá phổ biến trong gia công vật liệu có độ cứng cao cũng như trong tiện cứng.

Cacbit
Vonfram

Gốm sứ
nhân tạo CBN

Kim
cương

nhân tạo

Khối lượng riêng (g/cm3) 6.0-15.0 3.8-7.0 3.4-4.3 3.5-4.2
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Độ cứng (HV 30) 1300-1700 1400-
2400

3000-4500 4000-7000

Modul đàn hồi (GPa) 430-630 300-400 580-680 680-890

Giới hạn bền (Mpam1/2) 8-18 2-7 6.7 8.89

Độ bền nhiệt (°C) 800-1200 1300-
1800

1500 600

Hệ số truyền nhiệt (W/mK) 100 30-40 40-200 560

Hệ số giãn nở vì nhiệt (10-

6K-1)
5.0-7.5 7.4-9.0 3.6-4.9 0.8

Bảng 1.2: Tính chất cơ - nhiệt một số vật liệu dụng cụ cắt

Cụ thể Nitrit Bo lập phương đa tinh thể (PCBN) được coi là vật liệu có độ

cứng cao nhất chi sau kim cương nhưng lại có độ bền nhiệt cao hơn kim cương

(15000C). Bảng 1.2 thể hiện tính chất cơ - nhiệt của vật liệu dụng cụ CBN so với

một số loại vật liệu dụng cụ có tính năng cắt cao khác (Cacbit Vonfram, gốm sứ

nhân tạo và kim cương nhân tạo).

Các nghiên cứu đã chứng tỏ rằng khoảng 98% - 99% công suất cắt biến thành

nhiệt từ ba nguồn nhiệt, vùng tạo phoi (quanh mặt phẳng trượt AB), mặt trước (AC)

và mặt sau (AD) như trên hình 1.5a.

(a) (b)

Hình 1.10: - (a) Sơ đồ hướng các nguồn nhiệt

- (b) Ba nguồn nhiệt và sơ đồ truyền nhiệt trong cắt kim loại
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Nhiệt từ ba nguồn này truyền vào dao, phoi, phôi và môi trường với tỷ lệ khác

nhau phụ thuộc vào chế độ cắt và tính chất nhiệt của hệ thống dao,  phoi, phôi và

môi trường . Thực tế vận tốc cắt là nhân tố ảnh hưởng lớn nhất đến tỷ lệ này, khi cắt

với vận tốc cắt đủ lớn phần lớn nhiệt cắt truyền vào phoi (hình 1.9b).

Gọi Q là tổng nhiệt lượng sinh ra trong quá trình cắt:

Q = Qmặt phẳng cắt + Qmặt trước + Qmặt sau (1-6)

Theo định luật bảo toàn năng lượng thì lượng nhiệt này sẽ truyền vào hệ thống

phoi, dao, phôi và vào môi trường theo công thức sau:

Q = Qphoi + Qdao + Qphôi +Qmôi trường (1-7)

Tốc độ truyền nhiệt vào môi trường có thể coi như không đáng kể trong tính

toán khi môi trường cắt là không khí.

Hình 1.11: Tỷ lệ % nhiệt truyền vào phoi, phôi, dao và môi trường phụ thuộc vào

vận tốc cắt

3.2. Các nguồn nhiệt trong cắt kim loại

3.2.1. Nhiệt sinh ra trong vùng biến dạng thứ nhất

Theo Trent thì phần lớn công suất sinh ra trong vùng biến dạng thứ nhất biến

thành nhiệt. Tốc độ nhiệt trong vùng biến dạng thứ nhất có thể tính gần đúng trên

mặt phẳng cắt theo công thức:

1 . .AB S S
dW Q k A V
dt

  (1-8)

Trong đó:

Qphoi

Qphôi
QdaoQmôi trường
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- kAB là ứng suất cắt trung bình trong miền biến dạng thứ nhất

- AS là diện tích của mặt phẳng cắt, 1.
sinS
t bA 


- VS là vận tốc của vật liệu cắt trên mặt phẳng cắt os
os(- )S C
cV V

c






Tuy nhiên chỉ một phần nhiệt .Q1 truyền vào phôi, phần còn lại (1-)Q1

truyền vào thể tích AS.Vn của phoi tạo ra sự tăng nhiệt độ T trong vùng biến dạng

thứ nhất.  có thể lớn đến 50% khi tốc độ thoát phoi thể tích thấp, vật liệu cắt có hệ

số dẫn nhiệt cao. Khi tốc độ thoát phoi thể tích cao thì  được xác định bằng đồ thị

thực nghiệm của Boothroyd thông qua hệ số nhiệt 1. . .c
T

t

cV tR
k


  như trên hình 1.6.

Trong đó kt là hệ số dẫn nhiệt của vật liệu gia công.

t

1

. (os -F sin )os(1 )(1 )
. . .c.t os(- )

AB S C

n

k V F c cT
cV bc

 
  

 
    


(1-9)

Phần lớn nhiệt sinh ra trong vùng biến dạng thứ nhất truyền vào phôi và bị

mang đi theo phoi mà không truyền vào dụng cụ do nhiệt độ trên mặt trước cao hơn

hẳn nhiệt độ trong vùng tạo phoi [5].

Hình 1.12: Đường cong thực nghiệm của Boothroyd để xác định tỷ lệ nhiệt ()

truyền vào phôi

3.2.2. Nhiệt sinh trên mặt trước (QAC)

Qua các công trình nghiên cứu của một số tác giả cho thấy rằng nhiệt sinh ra

trên mặt trước của dụng cụ do ma sát giữa phoi và mặt trước và biến dạng dẻo của
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các lớp phoi sát mặt trước (vùng biến dạng thứ hai) sinh ra. Theo Jun và Smith thì

nhiệt sinh ra trên mặt trước chỉ vào khoảng 20% tổng số nhiệt sinh ra trong quá

trình cắt, nhưng khoảng 50% lượng nhiệt này truyền vào dao và có ảnh hưởng quyết

định đến tuổi bền của nó.

Cho đến nay bản chất tương tác ma sát trên mặt trước và quy luật chuyển động

của lớp phoi dưới cùng còn có nhiều tranh cãi nên chưa có một công thức duy nhất

để tính tốc độ sinh nhiệt trên mặt trước [3]. Ví dụ, theo Trent thì nhiệt sinh ra do ma

sát trượt của phoi với mặt trước là không đáng kể, mà biến dạng dẻo với mức độ lớn

và tốc độ cao của các lớp phoi gần mặt trước là nguồn nhiệt chính sinh ra nhiệt độ

cao trong dao [5]. Ông đã đưa ra công thức để tính nhiệt độ phân bố trên mặt trước

theo phương thoát phoi như sau:
1/ 2

2 . .(,0)
. . .

ms t

p

xT x
c K V

  
 

 
   

 

g

(1-10)

Nhưng Tay, Li và các đồng nghiệp lại cho rằng phần nhiệt sinh ra do ma sát

của phoi trên mặt trước là đáng kể và đưa ra các công thức tính tốc độ sinh nhiệt

riêng (q2) khác nhau dựa trên các mô hình khác nhau về mô hình ứng suất và phân

bố vận tốc của lớp phoi dưới cùng trên mặt trước [92], [91].

3.2.3. Nhiệt sinh trên mặt tiếp xúc giữa mặt sau và bề mặt gia công (QAD)

Nhiệt sinh ra trên mặt sau của dụng cụ chỉ có ảnh hưởng đáng kể đến nhiệt độ

phát triển trong dao khi lượng mòn mặt sau đủ lớn. Do bề mặt mòn mặt sau được

coi là phẳng nên ứng suất trên mặt tiếp xúc coi như phân bố đều. Haris đã xác định

được quan hệ của Fc và Ft trong mặt cắt trực giao và được đề cập trong công

trình của Li như sau:

c c f c av e
c

c c

Δ F F -F V B= = K
F F t

t tf t a v e
t

t t

Δ F F -F V B= = K
F F t

(1-11)
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Hình 1.13: Sơ đồ phân bố ứng suất trên mặt sau mòn

Trong đó: Fc và Ft là lực pháp tuyến và lực tiếp tuyến với mặt sau, Fcf và Ftf

là lực cắt khi dao mòn, VBave là chiều cao mòn trung bình, t là chiều sâu cắt (hình

1.9).

Hệ số ma sát trên mặt sau được xác định bằng công thức:

c c
f

t t

K Fμ = .
K F

(1.12)

Với Kc và Kt là các hệ số thực nghiệm.

Tốc độ sinh nhiệt q3 trên mặt sau là:

3 c c
1q = 0 ,0 6 7 1 .V .F

t.b
(1.13)

Nhiệt từ ba nguồn trên là nguyên nhân làm tăng nhiệt độ trong dao, giảm độ

cứng nóng của vật liệu gia công vì thế xác định trường nhiệt độ trong dụng cụ có ý

nghĩa rất quan trọng. Có thể xác định trường nhiệt độ này bằng thực nghiệm hoặc lý

thuyết.

3.3. Ảnh hưởng của nhiệt cắt đến quá trình cắt

3.3.1 Ảnh hưởng của nhiệt cắt đến độ chính xác gia công.
Độ chính xác gia công khi cắt gọt được quyết định bởi vị trí tương quan giữa

dao và chi tiết gia công trong quá trình cắt. Do vậy sự biến dạng về nhiệt của dao và
chi tiết gia công do ảnh hưởng của nhiệt khi cắt được quan tâm khảo sát.

Về quá trình trao đổi nhiệt, ta biết rằng nếu cung cấp một lượng nhiệt Q cho
một vật có thể tích V (cm3), tỷ nhiệt c (J/kg.0K), khối lượng riêng  (kg/cm3), thì độ
tăng của nhiệt độ của vật thể được xác định:
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0Qθ  =      ()
c.

γ.V
K

Độ thay đổi chiều dài L theo phương nào đó của vật thể  là:
ΔL  =  α.Δθ.L        (mm)

Như vậy nếu ta xét trường hợp khi tiện một chi tiết có được đường kính là D
theo thiết kế trên bản vẽ , nếu nhiệt lượng truyền vào cho chi tiết là Qct thì nhiệt độ
trên chi tiết sẽ tăng lên một lượng  xác định và đường kính của chi tiết sẽ thay đổi
một lượng là D:

ΔD  =  α.Δθ.D        (mm)

Mặt khác, nhiệt lượng Qd truyền vào dụng cụ cũng sẽ làm cho dụng cụ tăng
chiều dài về phía tâm chi tiết. Khác với chi tiết, vật liệu trên dao là không đồng nhất
giữa phần cắt và phần cán dao, do vậy sự biến dạng của dao theo chiều dài dưới tác
dụng của nhiệt cắt phức tạp hơn rất nhiều. Ỏ đây ta phải khảo sát biến dạng dài của
dao trong mối quan hệ phức hợp:

dL  =   f(L,F,
σ ,v,s,t...)



trong đó:
F - là tiết diện thân dao
d - là độ bền vật liệu dao.
v,s,t - là chế độ cắt.

Sau quá trình cắt, khi chi tiết về nhiệt độ thường, đường kính thực tế của chi
tiết gia công sẽ là:

tD   =    D - (
α.Δθ.D + ΔL)

3.3.2. Ảnh hưởng của nhiệt cắt đến chất lượng bề mặt gia công.
Chất lượng bề mặt đã gia công của chi tiết được đặc trưng bởi độ nhấp nhô

bề mặt và tính chất cơ - lý lớp sát bề mặt. Nhiệt cắt có ảnh hưởng chủ yếu đến sự
thay đổi tính chất cơ - lý lớp bề mặt chi tiết gia công.

Ta biết rằng, khi kim loại bị đốt nóng đến một nhiệt đọ nào đó thi tổ chức
kim tương của chúng sẽ thay đổi. Sự thay đổi này dẫn đến sự thay đổi về cơ - lý tính
của kim loại. Mặt khác, trong quá trình cắt sự tăng giảm đột ngột về nhiệt độ trên bề
mặt gia công kết hợp với sự dao động của lực cắt sẽ tạo nên ứng suất dư và vết nứt
tế vi trên lớp kim loại sát trên bề mặt, đồng thời trên đó kim loại cũng bị biến cứng
hay hoá bền. Nói chung các ảnh hưởng này đều theo chiều hướng bất lợi cho yêu
cầu về cắt gọt.
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3.3.3. Ảnh hưởng của nhiệt cắt đến khả năng làm việc của dao.
Những kết quả nghiên cứu về cắt gọt cho thấy rằng khi cắt kim loại, đặc biệt

khi cắt ở tốc độ cao thì yếu tố quyết định lớn nhất đến khả năng cắt của dao đó là
nhiệt cắt, tiếp đến mới là ma sát.

Khả năng cắt gọt của dao được đánh gía bởi tuổi bền dao thông qua việc xác
định độ lớn của các dạng mài mòn dao cụ thể.

Dưới tác dụng của nhiệt khi cắt vật liệu của dao sẽ có sự thay đổi về tính chất
cơ - lý - hoá, đặc biệt độ cứng, độ bền giảm, tính chống mòn cũng giảm... dẫn đến
mài mòn dao nhanh chóng, hậu quả là thời gian sử dụng dao vào cắt gọt cũng bị rút
ngắn đi, dao nhanh chóng mất khả năng cắt gọt.

Tóm lại, nhiệt cắt ngoài ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác gia công, chất
lượng lớp bề mặt gia công và khả năng cắt gọt của dao, còn ảnh hưởng đáng kể đến
máy và đồ gá trong hệ thống công nghệ.
3.4. Các phương pháp xác định nhiệt cắt

Tóm lại, bằng phương pháp thực nghiệm, sau khi xử lý các số liệu nhận
được, ta có thể thiết lập được phương trình kinh nghiệm tính toán nhiệt cắt như sau:

. . . .x y zC v a b K  
  

hay '. . . .x y zC v s t K  
  

Qua nghiên cứu và từ thực tế cắt gọt ta thấy rằng nhiệt cắt có ảnh hưởng rất
lớn đến quá trình cắt, do vậy cần phải xác định được độ lớn của chúng trong những
trường hợp cắt gọt cụ thể.

Tuỳ thuộc vào mục đích nghiên cứu mà ta có thể xác định nhiệt cắt trên dao,
trên chi tiết, trên phoi hoặc ở môi trường chung quanh.

Sự phân tích lý thuyết về sự thu nhận nhiệt của quá trình cắt cho khả năng
đánh giá đựơc ảnh hượng của các thông số cơ bản có liên quan đến quá trình cắt đến
sự xuất hiện và sự dẫn nhiệt khi cắt, tuy nhiên việc xác định sự thu nhận nhiệt bằng
tính toán là rất khó và không chính xác nên chỉ thường được áp dụng khi việc đo
đạc nhiệt độ trực tiếp khó khăn hoặc không thể tiến hành được.

Ngày nay với sự phát triển của các ngành khoa học, kỹ thuật đo nhiệt nói
chung và đo nhiệt cắt nói riêng ngày càng hoàn hảo. Do vậy việc xác định nhiệt cắt
bằng cách đo là phổ biến. Tuy nhiên với mục tiêu nghiên cứu, người ta còn tiến
hành xác định nhiệt cắt bằng tính toán.
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3.4.1. Xác định nhiệt cắt bằng phương pháp đo.
Việc đo nhiệt cắt có thể thực hiện theo nhiều phương pháp.
1. Đo nhiệt cắt thông qua đo nhiệt lượng phoi cắt.

Phương pháp này đơn giản, dễ sử dụng và thực hiện nhưng kết quả đo ít
chính xác.

Dựa vào định luật bảo toàn năng lượng: trong hệ cân bằng về nhiệt thì lượng
nhiệt toả ra bằng lượng nhiệt thu vào, ta xây dựng hệ thống thí nghiệm như sau:

Dùng bình đựng nước 1 có ống 2 để hứng phoi khi cắt. Bình được cách nhiệt
với môi trường nhờ lớp chân không giữa bình và võ 3. Nước trong bình 1 được xác
định có khối lượng mn, tỷ nhiệt cn với nhiệt độ ban đầu 0. Bình được đặt sát vào vị
trí cắt và trực tiếp hứng lấy phoi cắt rơi xuống. Nhiệt lượng từ phoi sẽ toả ra làm
cho nhiệt độ nước trong bình tăng lên khi hệ cân bằng về nhiệt ta đo được nhiệt độ
của toàn hệ bằng nhiệt kế 4. Để đảm bảo nhiệt độ trong bình đồng đều dùng cánh
khuấy 5 để khuấy nước.

1
2

3

4

4

Hình 1.14 - Dụng cụ do nhiệt độ
phoi
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Nếu gọi nhiệt độ của phoi khi cắt cần xác định là f và nhiệt độ nhiệt kế đo
được khi hệ cân bằng là k, khối lượng phoi trong bình hứng được là mf, tỷ nhiệt cf.
Theo nguyên lý cân bằng nhiệt lượng thì nhiệt lượng phoi toả ra bằng nhiệt lượng
nước nhận được, do vậy ta có:

0. (). ()f f f k n n kc m c m     

Suy ra:

0
. ()
.

n n
f k k

f f

m c
m c

      (5.10)

2. Đo nhiệt cắt dựa theo nguyên lý pin nhiệt điện (cặp ngẫu nhiệt)
Nguyên lý của phương pháp này dựa trên hiện tượng nhiệt điện. Khi nung

nóng đầu nối của hai dây dẫn từ hai kim loại khác nhau thì xuất hiện trên đầu cuối
tự do của dây dẫn một lực nhiệt điện động tỷ lệ thuận với nhiệt độ của chỗ nối. Từ
đó suy ra bằng việc đo lực nhiệt điện động có thể xác định nhiệt độ tại vùng tiếp xúc
của hai kim loại này. Tại đầu dây đầu nối bị nung nóng làm cho có sự trao đổi điện
tích nên trong dây dẫn xuất hiện các điện tích khác dấu, nếu nối kín mạch thì trong
mạch sẽ sinh một dòng nhiệt điện; ta có thể dùng mili volt kế để đo điện thế trong
mạch.

Theo nguyên lý này, việc đo nhiệt cắt có thể theo nhiều phương án khác
nhau.

a. Phương án pin nhân tạo (hai kim loại riêng biệt).
Khoan vào dụng cụ một lỗ có đường kính khoảng 1-2mm sát mũi dao và

cách mặt trước dao khoảng f=0,2mm. Đặt vào đáy lỗ khoan đầu nóng của cặp pin
nhiệt điện ví dụ như cặp kim loại sắt và konstantan. Cặp pin nhiệt điện được cách
điện với dao. Hai đầu nguội được nối với đồng hồ mV kế. Thông qua hiệu điện thế
đọc được trên đồng hồ ta xác định được nhiệt độ tại điểm sát đáy lỗ.

●

●

●

kim loại A

kim loại B

điểm nóng
(đầu nối) θ2

các điểm lạnh
(hai đầu tự do)
θ1

miliVolt-kế

Hình 1.15 - Cặp ngẫu nhiệt (pin nhiệt điện)
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Phương án này có ưu điểm là đo được nhiệt độ tại bất kỳ điểm nào trên dao,
chi tiết. Nhưng có nhược điểm lớn là việc chuẩn bị công phu và phức tạp, số lần thí
nghiệm bị hạn chế do mặt trước bị mòn, nhiệt độ đo được không phải trên mặt trước
dao như mong muốn.

b. Phương án pin nửa nhân tạo (có một kim loại ngoại lai)

c. Phương án pin tự nhiên.
Trong phương án này cả hai thành phần của pin đều do vật liệu dao và vật

liệu gia công tạo nên. Lực nhiệt điện động xuất hiện tỷ lệ thuận với nhiệt độ trung

bình của các điểm tiếp xúc giữa vật liệu gia công và vật liệu dao. Phương án này

cần phải cách điện dụng cụ và chi tiết đồng thời chú ý để nhiệt độ của những điểm

Hình 1.16 - Sơ đồ đo nhiệt cắt bằng pin nhân tạo

Dao cũng được khoan lỗ
chuẩn như trên, đặt vào lỗ khoan dây
konstantan hàn dính tại đáy lỗ và
được cách điện cách nhiệtvới kim
loại dao.

Sự khác nhau cơ bản của
phương án này là một phần tử của
ngẫu nhiệt là vật liệu dụng cụ hay là
chi tiết, phần thứ hai là kim loại dây.

Ưu điểm của phương án này
là đo được nhiệt độ trên sát mặt trước
dao nhưng không đo được nhiệt độ
sát lưỡi cắt dao.

Hình 1.17 - Đo nhiệt cắt bằng
pin bán nhân tạo
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giữa vật liệu gia công và vật liệu làm dao, nơi nối máy đo, trong suốt thời gian đo là

hằng số.

Những dụng cụ thoả mãn tốt nhất điều kiện đo này là dụng cụ nguyên khối

vật liệu, nếu dùng dụng cụ có gắn các mảnh hợp kim cứng thì nơi nối vật liệu dao

và thân dao bị nung nóng và xuất hiện “ngẫu nhiệt ký sinh” làm cho kết quả đo bị

sai lệch. Tuy nhiên phương án này có nhược điểm là đối với một cặp vật liệu dao và

chi tiết đều phải lập sơ đồ chuẩn trước khi đo.

Có thể điều chỉnh đo nhiệt độ bằng ngẫu nhiệt trực tiếp (pin tự nhiên)

bằng phương án hai dao. Cặp ngẫu nhiệt được tạo thành bằng hai vật liệu làm

dao khác nhau của hai dao cùng vào cắt. Vật liệu gia công tạo giữa hai dao

một cầu dẫn điện. Các dao sử dụng phải được cách điện, cách nhiệt. Khi cắt

phải đảm bảo cůng chế độ cắt và phải giữ hai điểm nguội có nhiệt độ như

nhau và không đổi. Phương án này chỉ cần tiến hành lập đồ thị chuẩn khi thay

cặp dao, còn khi thay chi tiết thì không cần.

Hình 1.19 - Hiện tượng
                 ngẫu nhiệt ký sinh

Hình 1.18 - Đo nhiệt cắt bằng
                 pin tự nhiên 1 dao
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d. Đo nhiệt cắt theo nguyên lý quang học.
Ở phương pháp này khi cắt tia nhiệt phát ra từ một điểm nhất định của

trường nhiệt độ của chi tiết hay dụng cụ được bắt bởi hai thấu kính và các

thiết bị tập trung tia nhiệt, nhận cường độ tia quang nhiệt, pin nhiệt và đồng

hồ đo.

Thuận lợi chính của phương pháp này là có thể cho phép đạt được tính

tổng quan về nhiệt độ của những vị trí khác nhau của chi tiết gia công, dao và

phoi, khi mà các phương pháp trước đây không đo được. Nhưng phương pháp

này có nhược điểm là khó điều chỉnh, lắp đặt khó khăn và dụng cụ tương đối

phức tạp.

Hình 1.20 - Đo nhiệt cắt bằng pin tự nhiên 2 dao

Hình 1.21 - Đo nhiệt cắt theo nguyên lý quang học
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Ngoài ra ta có thể đo nhiệt bằng tế bào quang. Ở dây phần tử nhận nhiệt

là tế bào quang  ví dụ PbS (sunfit chì), thực chất là điện trở mà khi lộ sáng

phóng xạ thì nó thay đổi điện trở không đáng kể.

Trước hết tế bào nhìn thấy qua lỗ trên nguồn sáng. Nguồn sáng được

đặt ở khoảng cách khá xa để đảm bảo các tia sáng song song. Vì dụng cụ tiến

về phía trước do đó bề mặt trượt đi đến đúng lỗ và bịt nó phía trên, cắt mất

nguồn sảng và tạo ra sự thay đổi điện thế trong tế bào quang.

Hiện nay người ta còn dùng các dụng cụ đo nhiệt bằng phương pháp chụp
ảnh qua tia hồng ngoại, dụng cụ đo bằng tia lazer.

  Hình 1.22 - Sơ đồ mạch điện để đo nhiệt cắt bằng tế bào quang

Hình 1.23 - Phương pháp chụp ảnh

Hình 1.24 - Phương pháp đo nhiệt
                   bằng lazer

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                                           http://www.lrc-tnu.edu.vn



Luận văn thạc sỹ   Chuyên ngành Chế tạo máy

HDKH: PGS.TS. Phan Quang Thế            Lớp K10 CTM Học viên: Hoàng Minh Phúc 36

3.4.2. Xác định nhiệt cắt bằng phương pháp tính toán.
Việc tính toán nhiệt cắt cũng được thực hiện bằng hai hướng:
- Tính toán bằng những công thức lý thuyết.
- Tính toán bằng những phương trình thực nghiệm.
1. Tính toán nhiệt cắt theo lý thuyết.
Nhiều công trình lý thuyết về tính toán nhiệt cắt đã được nghiên cứu và cho

ta các công thức tính toán nhiệt độ cắt xuất hiện trên chi tiết, phoi hay dao.

Qua khảo sát người ta thấy rằng trường nhiệt độ của phoi, dụng cụ và chi tiết
khi gia công nói chung là không ổn định. Sự phân bố ổn định nhiệt độ đạt được chỉ
sau khi cắt một thời gian nhất định thường từ  2 - 15 phút.

Trên cơ sở về lý thuyết quá trình tuyền nhiệt ta có thể xác định sự phân bố
nhiệt trong phoi, dụng cụ và chi tiết gia công bằng cách giải phương trình vi phân
tổng quát truyền nhiệt trong chất rắn (phương trình nhiệt vật lý cắt gọt). Có thể viết
phương trình quá trình truyền nhiệt trong không gian và thời gian dưới dạng:

1 ()()() x y zV V V
c x x y y z z x y z

           
 

                                      

trong đó:
c - là nhiệt dung riêng của vật nhận nhiệt.
ρ - là khối lượng riêng của vật nhận nhiệt.
α(θ) - là hệ số dẫn nhiệt.
θ - là nhiệt độ vật nhận đựơc.
τ - là thời gian truyền nhiệt.
x, y, z - là các phương truyền nhiệt.
Vx, Vy, Vz - là các vectơ truyền nhiệt theo các phương tương ứng.

Phương trình trên có thể viết lại dưới dạng phương trình vi phân dẫn nhiệt

theo nhiệt động học là:  1 . (). vQdiv grad
c c

   
  


 


Nếu xem hệ số dẫn nhiệt α(θ) là hằng số và nguồn nhệt bên trong Qv không tồn tại
(thực tế trong cắt gọt không có nguồn nội nhiệt này), ta có thể viết phương trình vi

phân dưới dạng: .a 
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trong đó: 1a
c

     và
2 2 2

2 2 2x y z
     

   
  

Phương trình này có vế trái biểu thị sự biến thiên của nhiệt độ theo thời gian,
vế phải biểu thị sự biến thiên của nhiệt độ trong không gian.

Hình 5.14 - Trường nhiệt độ của dụng cụ

Hình 5.15 - Trường nhiệt độ của chi tiết

Hình 1.25 - Phân bố nhiệt trên mặt trước dao Hình 1.26 - Phân bố nhiệt trên mặt sau dao
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Phương trình này có các nghiệm khác nhau cho các điều kiện biên khác nhau
liên quan đến thời gian và không gian trong phoi, dụng cụ và chi tiết.

Theo kết quả nghiên cứu quá trình cắt, nhiệt độ của phoi tại điểm cụ thể ở
khoảnh khắc tức thời có thể coi là kết quả tác động của hai nguồn nhiệt: nguồn trên
mặt cắt (mặt trượt) biến dạng đàn hồi bậc nhất và nguồn ma sát trên mặt trước dao.
Do vậy ở đây chỉ tính sự dẫn nhiệt trong một hướng duy nhất đó là hướng trục x,
tức là theo chiều dày của phoi.

Giải phương trình:
2

2.a
x

 

 


 

   với các điều kiện biên thích hợp ta sẽ thu

được nghiệm đó là nhiệt độ tại một điểm trên mặt trước dao hay điểm cần khảo sát
trên phoi.

2. Tính toán nhiệt cắt theo phương trình thực nghiệm.
Các công thức tính nhiệt cắt theo lý thuyết chủ yếu dùng trong công tác

nghiên cứu. Trong thực tế việc tính nhiệt cắt có thể thực hiện một cách đơn giản
hơn bằng các phương trình kinh nghiệm.

Các phương trình kinh nghiệm này được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu và
khảo sát ảnh hưởng của các điều kiện cắt gọt như vật liệu gia công, dụng cụ cắt, chế
độ cắt và một số các yếu tố khác đến nhiệt cắt bằng thực nghiệm.

a. Ảnh hưởng của vật liệu gia công đến nhiệt cắt.
Các tính chất về cơ học và nhiệt của vật liệu gia công có ảnh hưởng đáng

kể đến nhiệt cắt. Nhiệt cắt thấp hơn khi gia công hợp kim so với khi gia công thép
nhờ khả năng biến dạng nhỏ hơn của hợp kim.

Có thể nhận xét một cách tổng quát rằng khi cắt vật liệu giòn do công biến
dạng rất bé và lực cắt đơn vị không đáng kể nên nhiệt cắt thấp hơn khi cắt vật liệu
dẻo. Độ cứng và độ bền của vật liệu gia công càng lớn thì nhiệt cắt càng lớn do có
quan hệ với công biến dạng. Nhiệt cắt cơ bản phụ thuộc vào nhiệt dung và đặc biệt
phụ thuộc vào tính chất dẫn nhiệt của vật liệu gia công và vật liệu làm dao.

Ảnh hưởng của vật liệu gia công đến nhiệt cắt trong điều kiện thí nghiệm
cắt với a=1mm, b=1mm và v=1m/ph được biểu thị bằng hằng số thực nghiệm Cθ.

b. Ảnh hưởng của vật liệu làm dao đến nhiệt cắt.
Vật liệu làm dao cũng có đặc tính tương tự như vật liệu chi tiết gia công.

Loại vật liệu dao nào có tính dẫn nhiệt tốt thì khi cắt nhiệt cắt sẽ thấp và ngược lại.

Yếu tố quyết định của dao về cao thấp của nhiệt cắt sinh ra là cấu trúc thành phần

hoá học của vật liệu xác định tính tương đồng hoá học của nó với vật liệu gia công,

mặt khác là lý tính của nó như tính dẫn nhiệt và hệ số ma sát. Ảnh hưởng của tính
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dẫn nhiệt sẽ tăng khi tăng tốc độ cắt, giảm góc cắt, giảm chiều dày phoi. Với tốc độ

cắt thấp thì ảnh hưởng của độ dẫn nhiệt nhỏ.

Kích thước thân dao cũng có ảnh hưởng như vậy đến nhiệt cắt vì nó ảnh

hưởng đến khả năng dẫn nhiệt của dụng cụ cắt. Kích thước càng lớn thì nhiệt sinh ra

khi cắt càng thấp.

c. Ảnh hưởng của tốc độ cắt.

Giá trị số mũ xθ phụ tuộc vào vật liệu gia công và vùng vận tốc cắt.

Khi v=15-45 m/ph thì     xθ = 0,5 đối với gia công thép

                               và     xθ = 0,35-0,45 đối với gia công gang.

Khi v=45-180 m/ph thì   xθ = 0,23 đối với gia công thép

                               và      xθ = 0,18 đối với gia công gang.

d. Ảnh hưởng của chiều dày cắt.

Chiều dày cắt ảnh hưởng đến nhiệt cắt ít hơn so với vận tốc cắt. Khi tăng

chiều dày a hay lượng chạy dao s thì nhiệt cắt tăng nhưng không phải tăng tuyến

tính.

Trong các yếu tố cắt thì tốc độ
cắt là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất
đến nhiệt cắt. Khi tăng tốc đọ cắt thì
nhiệt cắt lúc đầu tăng nhanh, sau khi
đã đạt được độ lớn nhất định thì
cường độ tăng chậm lại và đường
cong của hàm số phụ thuộc θ = f(v)
gần tiệm cận với nhiệt độ nóng chảy
của vật liệu gia công.

Bằng thực nghiệm ta có thể
thiết lập được mối quan hệ giữa nhiệt
cắt và tốc độ cắt theo công thức sau:

. x
vC v 

 
Hình 1.27 - Quan hệ giữa θ và v
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Giá trị trung bình của số mũ yθ từ thực nghiệm:
Đối với thép: yθ = 0,3; gang: yθ = 0,2.

e. Ảnh hưởng của chiều rộng cắt.
Chiều rộng cắt b (hay chiều sâu cắt t) có ảnh hưởng đến nhiệt cắt ít hơn so

với lượng chạy dao.

Hình 1.28 - Quan hệ giữa chiều
dày cắt
                   a đến nhiệt cắt

Khi tăng lượng chạy dao
(cũng như tăng a) áp lực của
phoi trên dao tăng, công ma sát
trên mặt trước tăng, nhiệt cắt ở
vùng biến dạng bậc nhất tăng,
tuy nhiên hệ số co rút phoi
giảm, tổng công biến dạng cho
một đơn vị thể tích giảm, điều
kiện truyền nhiệt tốt hơn vì
chiều dày phoi lớn lên và diện
tích tiếp xúc giữa dao vbà phoi
được mở rộng, nhiệt cắt vì vậy
có tăng nhưng không tăng
nhanh như khi tăng tốc độ cắt.

Bằng thực nghiệm ta có
thể thiết lập được mối quan hệ
giữa nhiệt cắt và chiều dày cắt
theo công thức sau:

. y
aC a 

 

Hình 1.29 - Quan hệ giữa nhiệt cắt
với b

Khi tăng chiều sâu cắt, một
mặt tải trọng trên một đơn vị chiều
dài lưỡi cắt không đổi, mặt khác khi
tăng t do φ không đổi nên chiều dài
phần làm việc của lưỡi cắt tuy có
tăng nhưng điều kiện truyền nhiệt tốt
hơn. Kết quả là nhiệt cắt thay đổi ít.

Từ kết quả thực nghiệm ta
thiết lập được mối quan hệ giữa
nhiệt cắt θ và chiều rộng cắt b như
sau:

. z
bC b 

 

Ta có đối với thép: zθ = 0,05-0,14
          đối với gang: zθ = 0,04
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f. Ảnh hưởng của các thông số hình học dao.

Góc nghiêng chính φ, bán kính mũi dao R cũng ảnh hưởng tới độ lớn của

nhiệt cắt, ta dễ dàng nhận biết qua sự thay đổi của chiều dày cắt a và chiều rộng cắt

b dẫn đến sự thay đổi mức độ biến dạng và khả năng tản nhiệt.

Để đặc trưng các ảnh hương này đến nhiệt cắt ta dùng các hệ số điều chỉnh

nhiệt cắt Kφθ và KRθ.

Ngoài ra sự mài mòn của dụng cụ làm thay đổi hình dáng hình học phần cắt

và góc độ dao cũng làm cho nhiệt cắt thay đổi. Nói chung dụng cụ càng bị mòn thì

nhiệt cắt tăng. Dung dịch trơn nguội tưới vào vung cắt khi cắt sẽ làm cho nhiệt cắt

giảm nhanh vì ngoài tác dụng làm nguội, dung dịch còn có tác dụng bôi trơn giảm

đáng kể ma sát trong quá trình cắt. Tuy nhiên cần phải chọn phương pháp và lưu

lương tưới phù hợp thì mới tăng hiệu quả giảm nhiệt.

3.5. Trường nhiệt độ trong dụng cụ cắt

* Khái niệm trường nhiệt độ: Tập hợp tất cả các giá trị (giống và khác nhau)

của nhiệt độ trong vật hoặc trong môi trường tại một thời điểm τ gọi là trường nhiệt

độ. Như vậy, trường nhiệt độ phụ thuộc vào không gian và thời gian.

3.5.1. Phương pháp thực nghiệm xác định trường nhiệt độ trong dụng cụ

Phương pháp thực nghiệm để xác định trường nhiệt độ trong dụng cụ áp dụng

cho các nghiên cứu cụ thể và là cơ sở để chứng minh cho các tính toán lý thuyết.

Trent và Barrow đã tổng hợp một số phương pháp để xác định trực tiếp trường nhiệt

độ như sau: cặp ngẫu nhiệt là phương pháp được dùng phổ biến để xác định ảnh

hưởng của các thông số gia công đến nhiệt độ; phương pháp dựa trên sự phát xạ

nhiệt từ vùng cắt; phương pháp dựa trên phản ứng hoá nhiệt của bột hoá học đưa

vào dao ghép; phương pháp kim loại học dựa trên sự thay đổi độ cứng hoặc cấu trúc

tế vi....

Phương pháp đo trực tiếp tốn nhiều thời gian hơn nhưng các kết quả thu được

bao hàm cả những yếu tố mà phương pháp tính toán lý thuyết không thể tính được.
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3.5.2. Phương pháp lý thuyết xác định trường nhiệt độ trong dụng cụ

Phương pháp lý thuyết dựa trên các mô hình hoá quá trình cắt, có thể tính theo

phương pháp trực tiếp để xác định nhiệt độ trên mặt trước hoặc sử dụng phương

pháp phần tử Hữu hạn để xác định trường nhiệt độ trong hệ dao - phoi - phôi. Các

tính toán lý thuyết đưa ra một bức tranh khái quát chung về sự phân bố nhiệt trong

hệ dao - phoi - phôi đặc biệt khi thay đổi các thông số gia công và thông số hình học

của dụng cụ.

Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các nghiên cứu này chỉ giới hạn trong cắt trực

giao (bài toán phần tử hữu hạn trong không gian hai chiều).

3.5.3. Đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố nhiệt độ trong

dụng cụ

3.5.3.1. Đặc điểm trường nhiệt độ

Wight và Trent sử dụng phương pháp kim loại học để xác định trường nhịêt độ

trong dao thép gió dùng cắt thép các bon thấp với vận tốc cắt 200-300 m/ph và

lượng chạy dao tới 0,5 mm/vg. Họ đã xác định nhiệt độ cao nhất 9000 C trên mặt

trước. Trung tâm của trường nhiệt độ trên vùng mặt trước nằm cách lưỡi cắt một

khoảng nhất định. Nhưng gradient nhiệt độ thì rất dốc nên nhiệt độ ở vùng lưỡi cắt

chỉ vào khoảng 3000C hoặc thấp hơn.  Khi tăng vận tốc cắt và lượng chạy dao vùng

ảnh hưởng nhiệt trên mặt trước lớn lên và nhiệt độ cực đại tăng lên. Tuy nhiên

trường nhiệt độ trong dụng cụ không phải luôn tuân theo quy luật này mà phụ thuộc

vào vật liệu gia công.

Theo Trent nhiệt sinh ra trên mặt sau phụ thuộc trực tiếp vào diện tiếp xúc

giữa mặt sau và bề mặt gia công. Khi chiều cao vùng mòn đạt đến 1mm, nhiệt độ

trên mặt sau đạt cực đại 9000C. Giống như trên mặt trước khi cắt tạo phoi dây trung

tâm trường nhiệt độ cách lưỡi cắt một khoảng nào đó.

3.5.3.2. Các  nhân tố ảnh  hưởng đến sự phân bố nhiệt độ trong dụng cụ

Rezhicob cho rằng hệ số dẫn nhiệt của dụng cụ ảnh hưởng rất lớn đến nhiệt độ

trên mặt trước và sau của dụng cụ. Tăng hệ  số  dẫn  nhiệt của dụng cụ dẫn đến
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giảm nhiệt độ trên mặt trước và tăng nhiệt độ trên mặt sau. Ngược lại giảm hệ số

dẫn nhiệt sẽ làm tăng nhiệt độ trên mặt trước và giảm nhiệt độ trên mặt sau.

Lớp phủ trên dụng cụ cũng ảnh hưởng đến dễn sự phân bố nhiệt độ trong dụng

cụ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng lớp phủ TiN đã giảm nhiệt độ phát triển trong

dụng cụ đến 1000C khi gia công thép các bon trong cùng chế độ cắt.

El-Wardany và đồng nghiệp chỉ ra rằng nhiệt độ trong dụng cụ phụ thuộc vào

bản chất của cặp vật liệu dao – phôi cũng như hệ số thẩm nhiệt của dao. Hệ số thẩm

nhiệt của phôi càng cao và của dao càng nhỏ thì nhiệt độ sinh ra trong dao càng

thấp.

Các  nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chiều dày của lớp phủ ảnh hưởng không

đáng kể đến sự  phát triển nhiệt độ trong dao. Vai trò của lớp phủ trong việc giảm

nhiệt độ và sự phân bố nhiệt độ phụ thuộc vào 2 yếu tố: Thứ nhất, làm thay đổi

tương tác ma sát giữa mặt trước và phoi dẫn đến giảm khối lượng nhiệt sinh ra trên

mặt trước; thứ hai, lớp phủ có hệ số truyền nhiệt thấp làm cho nhiệt ít truyền vào

dao mà bị giữ lại trong các lớp phoi gần mặt trước làm tăng nhiệt độ của các lớp

này.
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Chương 2

PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN

1. Khái niệm chung.

1.1. Phương pháp phần tử hữu hạn

Phương pháp phần tử hữu hạn là phương pháp số để giải các bài toán được

mô tả bởi các phương trình vi phân riêng phần cùng với các điều kiện biên cụ thể.

Cơ sở của phương pháp này là làm rời rạc hóa các miền liên tục phức tạp của

bài toán. Các miền liên tục được chia thành nhiều miền con (phần tử). Các miền này

được liên kết với nhau tại các điểm nút. Trên miền con này, dạng biến phân tương

đương với bài toán được giải xấp xỉ dựa trên các hàm xấp xỉ trên từng phần tử, thoả

mãn điều kiện trên biên cùng với sự cân bằng và liên tục giữa các phần tử.

Về mặt toán học, phương pháp phần tử hữu hạn (PPPTHH) được sử dụng để

giải gần đúng bài toán phương trình vi phân từng phần (PTVPTP) và phương trình

tích phân, ví dụ như phương trình truyền nhiệt. Lời giải gần đúng được đưa ra dựa

trên việc loại bỏ phương trình vi phân một cách hoàn toàn (những vấn đề về trạng

thái ổn định), hoặc chuyển PTVPTP sang một phương trình vi phân thường tương

đương mà sau đó được giải bằng cách sử dụng phương pháp sai phân hữu hạn, vân

vân.

PPPTHH không tìm dạng xấp xỉ của hàm trên toàn miền xác định V của nó

mà chỉ trong những miền con Ve (phần tử) thuộc miền xác định của hàm.Trong

PPPTHH miền V được chia thành một số hữu hạn các miền con, gọi là phần tử. Các

miền này liên kết với nhau tại các điểm định trước trên biên của phần tử được gọi là

nút. Các hàm xấp xỉ này được biểu diễn qua các giá trị của hàm (hoặc giá trị của

đạo hàm) tại các điểm nút trên phần tử. Các giá trị này được gọi là các bậc tự do của

phần tử và được xem là ẩn số cần tìm của bài toán.

Trong việc giải phương trình vi phân thường, thách thức đầu tiên là tạo ra

một phương trình xấp xỉ với phương trình cần được nghiên cứu, nhưng đó là ổn

định số học (numerically stable), nghĩa là những lỗi trong việc nhập dữ liệu và tính

toán trung gian không chồng chất và làm cho kết quả xuất ra xuất ra trở nên vô
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nghĩa. Có rất nhiều cách để làm việc này, tất cả đều có những ưu điểm và nhược

điểm. PPPTHH là sự lựa chọn tốt cho việc giải phương trình vi phân từng phần trên

những miền phức tạp (giống như những chiếc xe và những đường ống dẫn dầu)

hoặc khi những yêu cầu về độ chính xác thay đổi trong toàn miền. Ví dụ, trong việc

mô phỏng thời tiết trên Trái Đất, việc dự báo chính xác thời tiết trên đất liền quan

trọng hơn là dự báo thời tiết cho vùng biển rộng, điều này có thể thực hiện được

bằng việc sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn.

1.2. Trình tự của bài toán sử dụng phương pháp

Để giải một bài toán theo PPPTHH thông thường chúng ta thực hiện theo các

bước sau:

Bước 1. Rời rạc hoá miền khảo sát, tạo lưới phần tử hữu hạn.

Bước 2. Xây dựng các phương trình phần tử.

Bước 3. Lắp ghép các phương trình phần tử.

Bước 4. Khử các điều kiện biên.

Bước 5. Giải hệ phương trình toàn cục để tìm các giá trị nút.

Bước 6. Tính toán các kết quả trên phần tử.

1.3. Phạm vi ứng dụng của phương pháp phần tử hữu hạn

Phương pháp phần tử hữu hạn được bắt nguồn từ những yêu cầu giải các bài

toán phức tạp về lý thuyết đàn hồi, phân tích kết cấu trong xây dựng và kỹ thuật

hàng không. Nó được bắt đầu phát triển bởi Alexander Hrennikoff (1941) và

Richard Courant (1942). Mặc dù hướng tiếp cận của những người đi tiên phong là

khác nhau nhưng họ đều có một quan điểm chung, đó là chia những miền liên tục

thành những miền con rời rạc. Hrennikoff rời rạc những miền liên tục bằng cách sử

dụng lưới tương tự, trong khi Courant chia những miền liên tục thành những miền

có hình tam giác cho cách giải thứ hai của phương trình vi phân từng phần elliptic,

xuất hiện từ các bài toán về xoắn của phần tử thanh hình trụ. Sự đóng góp của

Courant là phát triển, thu hút một số người nhanh chóng đưa ra kết quả cho

PPVPTP elliptic được phát triển bởi Rayleigh, Ritz, và Galerkin. Sự phát triển

chính thức của PPPTHH được bắt đầu vào nửa sau những năm 1950 trong việc phân
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tích kết cấu khung máy bay và công trình xây dựng, và đã thu được nhiều kết quả ở

Berkeley (xem Early Finite Element Research at Berkeley) trong những năm 1960

trong ngành xây dựng. Phương pháp này được cung cấp nền tảng toán học chặt chẽ

vào năm 1973 với việc xuất bản cuốn Strang và tổng kết trong An Analysis of The

Finite element Method và kể từ đó PPPTHH được tổng quát hóa thành một ngành

của toán ứng dụng, một mô hình số học cho các hệ thống tự nhiên, được ứng dụng

rộng rãi trong kĩ thuật, ví dụ như điện từ học và động lực học chất lỏng.

Sự phát triển của PPPTHH trong cơ học kết cấu đặt cơ sở cho nguyên lý

năng lượng, ví dụ như: nguyên lý công khả dĩ, PPPTHH cung cấp một cơ sở tổng

quát mang tính trực quan theo quy luật tự nhiên, đó là một yêu cầu lớn đối với

những kỹ sư kết cấu.

Phương pháp Phần tử hữu hạn thường được ứng dụng trong các bài toán Cơ

học (cơ học kết cấu, cơ học môi trường liên tục) để xác định trường ứng suất và

biến dạng của vật thể.

Ngoài ra, phương pháp phần tử hữu hạn cũng được dùng trong vật lý học để

giải các phương trình sóng, như trong vật lý plasma, các bài toán về truyền nhiệt,

động lực học chất lỏng, trường điện từ.

2. Các hình dạng phần tử cơ bản

Khi giải một bài toán bằng phương pháp PTHH việc đầu tiên cần làm là chia

miền khảo sát thành hữu hạn các miền con đơn giản, gọi là các phần tử. Với mỗi bài

toán chúng ta chọn loại phần tử thích hợp tương ứng. Thật vậy, các phần tử áp dụng

cho bài toán truyền nhiệt khác với bài toán đàn hồi, cho dù dạng hình học của chúng

là giống nhau. Các phần tử này thường có các dạng một chiều(1D); hai chiều(dạng

tấm, vỏ-2D); khối(3D).

(a) Phần tử 1D
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(b) Phần tử 2D.

(c) Phần tử 3D.

Hình 2.1 Các dạng phần tử cơ bản

* Phần tử một chiều (1D):

Hình 2.2. Các dạng phần tử một chiều

- Phần tử LINK (LINK1, LINK10,
LINK34…) dùng để mô hình hoá thanh
(spar), lò xo, hệ thanh dàn. Phần tử thanh
gồm 2 nút I,J chịu tải trọng dọc trục. Tại các
nút của thanh có thể chịu vị theo các trục toạ
độ.

- Phần tử dầm BEAM (BEAM3,
BEAM4, BEAM44…) dùng để mô
hình hoá các kết cấu dạng ống, hoặc
mặt các ngang định hình, có thể chịu
ứng suất uốn. Mặt các ngang của dầm
có thể chịu lực dọc, lực cắt hay mô
men. Tại các nút có chuyển vị.

- Phần tử lò xo (spring) được
dùng để mô hình hoá lò xo,
kết cấu dải mảnh, hoặc thay
thể các phần tử phức tạp bằng
độ cứng tương đương
(COMBI165,COMBIN14,
MBIN39…)
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*Phần tử 2D (Phần tử vỏ,tấm phẳng).

Dùng để mô hình hoá các bài toán phẳng (PLANA…) để giải các bài toán:

Ứng suất phẳng, biến dạng phẳng….

Hình 2.3 Các dạng phần tử hai chiều

* Phần tử 3D (Khối).

Dùng để mô hình hoá các bài toán khối (SOLID…) để giải các bài toán:

Ứng suất, biến dạng, truyền nhiệt….

Hình 2.4 Các dạng phần tử ba chiều
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3. Phần tử tam giác cho bài toán truyền nhiệt hai chiều

Phần tử tam giác cho bài toán truyền nhiệt hai chiều ở trạng thái ổn định

được mô tả trên hình 2.5. Có thể sử dụng chúng để tìm sự phân bố nhiệt độ trên

miền hai chiều bất kỳ có sự dẫn nhiệt đối lưu. Vị trí, toạ độ và các bậc tự do tại nút

như mô tả trên hình vẽ:

Hình 2.5. Phần tử tam giác cho bài toán truyền nhiệt

Nếu giả sử nhiệt độ là phân bố tuyến tính trên miền phần tử. Lúc đó sự phân bố

nhiệt độ trên một phần tử có thể viết ở dạng:

T(x,y) = N1T1+N2T2+N3T3 = {N1(x,y)  N2(x,y)  N3(x,y)}    dN
T
T
T

T
















3

2

1

Trong đó: {N} =




















333

222

111

2
1

fycxb
fycxb
fycxb

A

Các đại lượng Ni, i = 1,2,3 được gọi là các hàm nội suy hay hàm dạng. Véc tơ {d}

gọi là véc tơ các bậc tự do tại nút. Các hệ số b1,c1 .... phụ thuộc vào các toạ độ nút

phần tử và được định nghiã như sau:

f1 = x2y3 - x3y2, f2 = x3y1- x1y3, f3 = x1y2 -x2y1

b1 = y2-y3, b2 = y3-y1, b3 =  y1 - y2

c1 = x3 - x2, c2 = x1 - x3, c3 = x2 - x1

A là diện tích của phần tử và được tính bởi công thức:

y

x

T3(x3 ,y3)

T2(x2 ,y2)

T1(x1 ,y1)
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A =
33

22

11

322323211312

1
1
1

2
1)(

2
1

yx
yx
yx

yxyxyxyxyxyx 

Các phương trình phần tử cho loại này có dạng:

[kk] + [kn]{d} = {rQ}+{rh}+{rq}

Với [kk] =



















2
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2
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bksym
cckbbkckbk
cckbbkcckbbkckbk

A
x

yxyx

yxyxyx

{rQ}=
















1
1
1

3
QA

Trong đó kx,ky lần lượt là hệ số dẫn nhiệt theo các phương x,y. Q là nguồn

nhiệt được định nghĩa trên đơn vị thể tích trên phần tử.

Ma trận [kk] và véc tơ {rh} có được do sự mất nhiệt trong quá trình đối lưu

dọc theo 1 hay nhiều cạnh của phần tử. Chúng được tính toán như sau:

* Sự đối lưu dọc theo cạnh 1 - 2.

 

















210
120
012

6
12hLkk ;  
















 

0
1
1

2
12LhTrh

Trong đó h là hệ số truyền nhiệt đối lưu, T

4. Phần mềm ANSYS

4.1. Giới thiệu chung

ANSYS là một trong những phần mềm công nghiệp, sử dụng phương pháp

phần tử hữu hạn (FEM) để phân tích các bài toán vật lý - cơ học, chuyển các

phương trình vi phân , phương trình đạo hàm riêng từ dạng giải tích về dạng số với

việc sử dụng phương pháp rời rạc hoá và gần đúng để giải.

Nhờ ứng dụng phương pháp phần tử hưữu hạn, các bài toán kỹ thuật về cơ

học, nhiệt, thuỷ khí, điện tử, sau khi mô hình hoá và xây dựng mô hình toán học,

cho phép giải chúng với các điều kiện biên cụ thể với số bậc tự do lớn.

Các lĩnh vực kỹ thuật có thể áp dụng ANSYS là:
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- Kết cấu.

- Nhiệt.

- Dòng chảy, bao gồm cả mô phỏng số động lực học dòng chảy.

- Điện/Tĩnh điện.

- Điênj từ.

- Tương tác giữa các hệ, các trường vật lý.

Các lĩnh vực công nghiệp có thể ứng dụng phần mềm ANSYS:

- Vũ trụ hàng không.

- Công nghiệp Ôtô.

- Y sinh.

- Xây dựng và Cầu đường.

- Điện tử và thiết bị.

- Máy móc và thiết bị công nghịêp nặng.

- Các hệ vi cơ - điện tử.

- Dụng cụ thể thao.

4.2. Các mô đun chính của ANSYS

* ANSYS/Structural:

- TÝnh to¸n cÊu tróc tÜnh (Structural Static Analysis).

- TÝnh to¸n dao ®éng (Modal Analysis).

- TÝnh to¸n ®éng lùc häc (Transient Dynamic Analysis).

- Ph©n tÝch phæ (Spectrum Analysis).

- TÝnh to¸n mÊt æn ®Þnh (Buckling Analysis).

- TÝnh to¸n phi tuyÕn (Nonlinear Structural Analysis).

- TÝnh to¸n mái (Fatigue).

- C¬ häc ph¸ huû (Fracture Mechanics).

* ANSYS/ Linear Plus: Dïng cho nh÷ng bµi to¸n tÜnh ®éng tuyÕn tÝnh hay bµi to¸n

®éng.

* ANSYS/ Flotran: Bµi to¸n vÒ dßng lu chÊt.

* ANSYS/ Emag: Bµi to¸n vÒ trêng ®iÖn tõ.

* ANSYS/ Mechanical: Bµi to¸n c¬ häc.
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* ANSYS/ Thermal: Bµi to¸n nhiÖt.

* ANSYS/ LS-DYNA: Bµi to¸n ®éng lùc häc (lùc biÕn thiªn theo thêi gian, biÕn

d¹ng lín).

4.3. Sơ đồ khối giải bài toán kỹ thuật bằng phần mềm ANSYS.

Hình 2.6 Sơ đồ khối giải bài toán kỹ thuật bằng phần mềm ANSYS

B¾t ®Çu

TiÒn xö lý (Pre-Processing)

xö lý, ph©n tÝch FEM
(Solution)

HËu xö lý (Post-Processing)
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Chương 3
XÁC ĐỊNH TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ

TRONG DỤNG CỤ PCBN KHI TIỆN CỨNG TRỰC GIAO

BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN

Trên thế giới đã có nhiều tác giả sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn để

xác định trường nhiệt độ trong dụng cụ cắt kim loại với một số loại dụng cụ cắt

khác nhau. Để tìm điều kiện biên của bài toán xác định trường nhiệt độ bằng

phương pháp phần tử hữu hạn, các tác giả đã sử dụng nhiều phương pháp thực

nghiệm khác nhau như:

- Dùng bột kim loại có nhiệt độ nóng chảy khác nhau để xác định nhiệt độ

trên mặt trước làm điều kiện biên cho bài toán (X.J.Ren, Q.X.Yang, R.D.Jame,

L.Wang, Kato và đồng nghiệp, C.J.Cotval...).

- Dùng cặp ngẫu nhiệt, phương pháp này được sử dụng khá phổ biến. Tuy

nhiên, nó thường được dùng để xác định nhiệt cắt sinh ra trong quá trình gia công.

Để xác định được nhiệt độ tại một vùng cụ thể (VD mặt trước) thì lại gặp nhiều khó

khăn. Một số tác giả sử dụng phương pháp này nhưng khoan một lỗ nhỏ trên mặt

trước trong vùng trượt của phoi trên mặt trước (H.Fujii, K.Yâmguchi, Deng Jianxin,

Song Wenlong, Zhang Hui, A.K.Tieu...). Tuy nhiên, với quá trình tiện cứng với

việc sử dụng dụng cụ cắt là PCBN thì việc sử dụng phương pháp này gặp nhiều khó

khăn vì vùng phoi trượt trên mặt trước rất nhỏ và gần lưỡi cắt, hơn nữa PCBN lại

rất cứng.

- Dùng tia hồng ngoại hoặc tia lazer chiếu vào khu vực gia công để xác định

nhiệt độ trên mặt trước (O.D.Prins, G.Barrow....). Phương pháp này tiện dụng

nhưng thiết bị đắt tiền và không đo được nhiệt độ trong khoảng hẹp, sai số đo lớn

do sự cản trở của phoi.

- Một số tác giả sử dụng các phương pháp như đo nhiệt của phoi. Phương

pháp này có nhiều hạn chế do sai số đo lớn.

Trong luận văn này, tác giả sử dụng phương pháp xác định các nguồn nhiệt
thông qua xác định lực cắt và đo góc biến dạng (góc cắt ) và một số thông số
khác. Đây là phương pháp phù hợp với điều kiện thiết bị hiện có trong nước.
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1. Mô hình và tính nhiệt sinh ra khi tiện trực giao

Sơ đồ quá trình tiện trực giao:

Hình 3.1 Sơ đồ cắt và mô hình tiện trực giao

Nhiệt sinh ra từ vùng biến dạng thứ nhất, vùng biến dạng thứ hai, ma sát giữa

mặt trước và phoi, ma sát giữa mặt sau và phoi được tính như sau:

1.1. Tính nhiệt sinh ra trong vùng biến dạng thứ nhất

Nhiệt sinh ra ở vùng biến dạng thứ nhất coi như tập trung trên một mặt

phẳng AB và phân bố đều. Tốc độ sinh nhiệt riêng q1 tính theo Trent:

    q1 = kAB.Vs (3.1)

Trong đó: kAB là ứng suất cắt, Vs là vận tốc của vật liệu gia công trên mặt phẳng cắt

AB.

Theo [1] ta có: kAB =  
1.

sin.sin.cos.
tb

FF
A
F tcs  



và giả thiết Vs =   constVc 
 


cos
cos.   thay vào công thức (3.1) ta có:

q1=
 

  c
s

xyz V
A

FF







cos.
cossin.cos.

(3.2)

Trong ddos: Fz  và Fxy là lực cắt, As  là diện tích của vùng mặt phẳng cắt, Vc là vận
tốc cắt,  là góc tạo phoi và  là góc trước.

Sq1

Sq2

Vp

Vc



A

B

C

D

E

FG

H T K L

M
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1.2. Tính nhiệt sinh ra trên vùng mặt trước
Tốc độ sinh nhiệt riêng trên vùng mặt trước gồm hai thành phần q2=q21+q22.

Thành phần q21 sinh ra do ma sát giữa phoi và mặt trước và q22 sinh ra do biến dạng
dẻo của phoi trong miền biến dạng thứ hai.
* Tốc độ sinh nhiệt riêng q21 được tính theo như sau:

q21 = (x) .V(x) (3.3)
Trong đó: (x) là ứng suất tiếp trên mặt trước, V(x) là vận tốc của lớp phoi dưới cùng.
Theo Zorev ta có công thức: (x) = s 0  x l1

(x) = .(x) = s.
n

l
x











11
1 l1  x l            (3.4)

Trong đó: s là ứng suất cắt giới hạn của lớp phoi trên mặt trước.Theo [1] ta có sơ
đồ sau:

Hình 3.2:  a) Sơ đồ phân bố ứng suất tiếp tính trên mặt trước.

         b) Mô hình vận tốc của lớp phoi dưới cùng trên mặt trước.

Theo sơ đồ này ta rút ra được quy luật biến thiên ứng suất tiếp tính trên mặt trước.

’(x) = ’s 0  x l1

’(x) = -
11

''
ll

lx
ll s
s







 l1  x l  (3.5)

’s > s  xác định từ nguyên tắc bảo toàn năng lượng nêu trên.
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Sử dụng mô hình vận tốc của lớp phoi dưới cùng (V(x)) của Taylor như sau:

V(x) = pV
l
x










1

.
3
2

3
1 0  x l1

V(x) = Vp =  

cos

sin.cV l1  x l  (3.6)

Trong đó: Vp là vận tốc của phoi;

Vậy:   q2 = q’21 = ’(x) .V(x) (3.7)

1.3. Tính nhiệt trong vùng ma sát trượt giữa mặt sau của dụng cụ và bề mặt

gia công

Do nguồn nhiệt này nhỏ và làm phức tạp quá trình tính toán nên bỏ qua.

2. Phương trình truyền nhiệt trong dụng cụ cắt

2.1. Phương trình truyền nhiệt

Theo [1] ta có phương trình truyền nhiệt:












































y
Tk

yx
Tk

xy
Tv

x
Tuc yx                                         (3.8)

Trong đó  là khối lượng riêng của vật liệu; c là nhiệt dung riêng; u,v là vận tốc của

vật liệu theo hai phương x và y; kx,ky là hệ số dẫn nhiệt theo hai phương x và y. Q là

tốc độ sinh nhiệt thể tích.

Giả sử kx = ky =k và coi nguồn nhiệt chỉ tập trung trên các mặt phẳng cắt

(mặt phẳng tạo phoi) và mặt trước thì phương trình (3.8) có thể viết thành:
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2
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y
T

x
Tk

y
Tv

x
Tuc                                  (3.9)

Phương trình (3.9) phải thoả mãn các điều kiện biên sau:

T = Ts Trên bề mặt ST cần xác định.

-k. 0q
n
T



 Trên bề mặt Sq0 cần xác định.

- 1q
n
Tk

n
Tk

III





















 Trên mặt phẳng Sq1 (mp cắt AB).

2q
n
Tk

n
Tk

IVIII





















 Trên mặt Sq2 (mặt trước AC).
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-k.  

 TTh

n
T Trên bề mặt Sh cần xác định.  (3.10)

2.2. Thành lập phương trình truyền nhiệt sử dụng phương pháp phần tử hữu

hạn

Theo tác giả Hiraoka và Tanaka việc giải phương trình (3.9) thoả mãn điều

kiện biên (3.10) tương đương với việc tìm cực tiểu của hàm hợp I sau đây:

I =

 





 































































ShSqA

TTThqTdSdATQ
y
T

x
TkT

y
Tv

x
Tuc .

3
1.

2
2

22

 (3.11)

Trong đó: q : là cường độ dòng nhiệt vuông góc với bề mặt Sq;

h : là hệ số truyền nhiệt đối lưu xác định trên biên Sh;

y
T

x
T





 , :  là các tham số, các biên ST, Sq, Sh là phân biệt tạo nên toàn

bộ biên của diện tích A của phần tử khảo sát.

Phương pháp phần tử hữu hạn là phương pháp để tìm cực tiểu của hàm hợp I

(3.11) theo hàm nhiệt độ chưa biết ở các nút của phần tử bằng số. Hàm nhiệt độ T(e)

trên phần tử e được xác định theo các tài liệu tham khảo [1] như sau:

T(e)
(x,y) = [N].[T]e = i

n

i
iTN

1

                                                      (3.12)

Trong đó: Ni : là giá trị hàm tại nút i của phần tử e;

Ti : là nhiệt độ tại nút thứ i của phần tử e;

n : là số nút của phần tử e.

Ie thể hiện giá trị của I trên phần tử e (3.11) do đó có thể thể hiện hàm hợp I

dưới dạng tổng của các hàm I(e) trên E phần tử như sau:

I =  


E

e

eI
1

                             (3.13)

Hàm I (3.13) sẽ xác định khi T và các đạo hàm của nó đến cấp (m-1) là liên

tục và xác định tại biên của các phần tử cạnh nhau, m là đạo hàm bậc cao nhất có
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trong tích phân của I. Vì vậy trường nhiệt độ có thể xác định bằng cách tìm cực tiểu

của I (3.13) theo Ti cho mọi phần tử (tổng các phần tử là E) tức là:
 

0
1







 



E

e i

e

i T
I

T
I      i = 1,2,3 ..... N (N là tổng số nút).    (3.14)

Đạo hàm hàm hợp I (3.13) áp dụng cho phần tử e theo Ti (chú ý Q=0) ta có:
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Hoặc:    
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TH
T
I . [H]e

u[Ti] + [H]e
h[Ti] + [F]e

q + [F]e
h (3.16)

Các phần tử trong nghiên cứu này là các phần tử dạng tam giác và trường

nhiệt độ giả thiết biến thiên tuyến tính trên phần tử nên thành phần truyền nhiệt của

(3.15) sẽ là:
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Mỗi phần tử tam giác có 3 nút i, j, k và các toạ độ tương ứng là: (xi,yi),

(xj,yj), (xk,yk) và nhiệt độ tại các điểm nút là Ti, Tj, Tk, hàm nhiệt độ gần đúng tuyến

tính trên phần tử e được xác định như sau:

T(e) =       kkkkjjjjiiii
e

TycxbaTycxbaTycxba
A


.2
1           (3.19)

Trong đó Ae là diện tích của phần tử e và:

ai = xjyk - xkyj

bi = yj - yk

ci = xk - xj                                                                   (3.20)

Vi phân 2 vế phương trình (3.19) ta có:
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Vi phân 2 vế phương trình (3.21) theo Ti ta có:
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                                                                      (3.22)

Thay (3.21) và (3.22) vào (3.18) ta có:
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Đây chính là hạng số [H]e
k [Ti] của phương trình (3.16).

Thành phần đối lưu trong phương trình (3.15) gây bởi sự truyền nhiệt của vật liệu

gia công chuyển động (phôi và phoi trên mặt trước) được xác định như sau:
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                                                       (3.25)

Thay vào (3.21) và (3.25) phương trình (3.24) ta có:
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(3.26)

Đây chính là hạng số [H]e
u [Ti]  của phương trình (3.16).

Xét 2 phần tử e1 và e2 có cạnh chung ij với chiều dài là lq. Trong đó lq thuộc

biên Sq, Sq bao gồm các biên SQ1 (AB) và SQ2 (AC) chỉ ra trên hình (3.1). Dòng

nhiệt tổng qe sinh ra trên cạnh lq bao gồm –qe1 truyền vào phần tử e1 và –qe2 truyền
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vào phần tử e2. Nhiệt độ của điểm trên lq có toạ độ địa phương là s tính từ nút thứ i

là:

T = Ti +
 

q

sj

l
sTT 

         (3.27)

Thay –qe1 vào hạng thức tương ứng của phương trình (3.15) ta có:

  ds
T
TqqTdS

TT
I

i

l

e
Sii

q
e q

q












0

1

1

                                   (3.28)

Đạo hàm phương trình (3.27) thay vào (3.28) và tích phân cho trường hợp

qel(i) = qel(j) = const ta có:
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Nếu qe1(i) và qe1(j) biến thiên bậc nhất trên cạnh i,j ta có:






































0
1
1

63
)(1)(1

2
jeie

q

e

i

q qq
l

T
I

                                       (3.30)

Tương tự ta cũng tìm được biểu thức
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  ta được

hạng thức [F]e
q trong  phương trình (3.16).

Một phần tử trong đó bề mặt giữa nút i và j là bề mặt biên Sh. Khoảng cách lij

= lh. Nhiệt độ phân bố trên lh tương tự như phương trình (3.27). Từ hạng thức tương

ứng của phương trình (3.15) ta có:
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Thay T từ (3.27) và đạo hàm bậc nhất của T vào (3.31) ta có:
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Đây chính là hạng thức [H]e
h[Ti] + [F]e

h của phương trình (3.16).

Ghép các thành phần của phương trình (3.16) ta được phương trình nhiệt độ

tổng quát cho phần tử e như sau:
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 Tlh h                            (3.33)

Vì tỉ lệ truyền nhiệt vào 2 phần tử e1 và e2 trên các biên SQ1 và Sq2 là chưa biết ta

có thể lấy tổng các phân bố [F]e1
q và [F]e2

q để được dòng nhiệt tổng qe = qe1 + qe2

trong phương trình chính tắc tổng quát.

Viết phương trình (3.33) cho tất cả E phần tử và kết hợp ta được hệ phương

trình tuyến tính cần tìm.

2.3. Các thông số xác định từ thực nghiệm

2.3.1. Yêu cầu với hệ thống thí nghiệm
Trong nghiên cứu khoa học việc xây dựng hệ thống thí nghiệm cần đảm bảo

các yêu cầu kỹ thuật sau:
- Đáp ứng được yêu cầu của vấn đề lý thuyết cần nghiên cứu.
- Đảm bảo độ chính xác, độ tin cậy và độ ổn định.
- Đảm bảo việc thu thập và xử lý các số liệu thí nghiệm thuận lợi.
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- Đảm bảo tính khả thi.
- Đảm bảo tính kinh tế.

2.3.2. Mô hình thí nghiệm

Hình 3.3. Mô hình thí nghiệm tiện trực giao

1- Mâm cặp ba chấu.

2- Phôi ống vật liệu thép 9CrSi (9XC) đã nhiệt luyện.

3- Dao tiện gắn mảnh PCBN.

4- Lực kế.

5- Bộ chuyển đổi dữ liệu.

6- Máy tính ghi và xử lý dữ liệu.
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2.3.3. Thiết bị thí nghiệm

2.3.3.1. Máy

Sử dụng máy tiện Tuda (Nhật Bản).

Hình 3.4  : Máy tiện Tuda (Nhật Bản).

Các thông số cơ bản của máy:

- Số vòng quay trục chính (n - Vòng/phút): 25 ;50; 80; 110; 160; 245; 330;

480; 770; 1030; 1510.

- Lượng chạy dao:

2.3.3.2. Dao

* Mảnh dao: Sử dụng mảnh dao TNGN 110308E loại CBN100: (Hình 3.5)

Hình 3.5: Mảnh dao TNGN 110308E loại CBN100
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- Các thông số cơ bản của mảnh CBN100 (tra theo Catalog PCD/PCBN

Cutting Tools của hãng SECO - Trang 57)

Hình 3.6: Các thông số của CBN100

- Các thông số kích thước của mảnh:

* Thân dao: sử dụng thân dao: CTFNR2525M11 (hãng SECO)

Hình 3.7. Thân dao CTFNR2525M11 (hãng SECO)

Theo Catalog của hãng các thông số hình học của dụng cụ cắt tạo nên bởi thân

dao và mảnh dao như sau:

- Góc trước:  = -60; góc sau:  = 60; h = b = 25; l1 = 150; f1 = 32; l3 = 29.
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Ý nghĩa của các ký hiệu trên thân dao: C T F N R 25 25 M 11

- C: Mảnh gắn lên thân bằng phương pháp kẹp mảnh (clamp).

- T: Ký hiệu hình dạng mảnh, T ký hiệu mảnh dạng tam giác (triangle).

- F: Ký hiệu giá trị góc tạo bởi lưỡi cắt chính với phương trục dao, F góc 900.

- N: Ký hiệu giá trị góc khoảng hở phía sau của mảnh, N góc 00.

- R: Ký hiệu hướng cắt của dao, R dao hướng phải.

- 25: Kích thước chiều cao của thân: 25 mm.

- 25: Kích thước chiều rộng của thân: 25 mm.

- M: Ký hiệu chiều dài thân dao bằng 150 mm.

- 11: Độ dài lưỡi cắt là 11mm.

2.3.3.3. Phôi

Sử dụng phôi thép hợp kim 9CrSi (9XC)đã qua nhiệt luyện và gia công theo

hình vẽ dưới:

Hình 3.8  Phôi thép 9CrSi đã qua nhiệt luyện

(Tương đương mác thép 9XC của Nga)

Qua phân tích thành phần hoá học của thép 9CrSi bằng phương pháp phân

tích quang phổ ta được kết quả như bảng sau:

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                                           http://www.lrc-tnu.edu.vn



Luận văn thạc sỹ   Chuyên ngành Chế tạo máy

HDKH: PGS.TS. Phan Quang Thế            Lớp K10 CTM Học viên: Hoàng Minh Phúc 66

Nguyên
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2.3.3.4. Thiết bị đo

*) Thiết bị đo lực cắt

Máy đo lực cắt tiện của hãng Kisler (Đức) Hiện đang có tại trường ĐH Công

nghiệp Hà Nội.

                   (a)                                                             (b)

Hình 3.9 Thiết bị đo lực Kisler: (a) - Lực kế; (b) Bộ chuyển đổi

2.3.4. Chế độ cắt thí nghiệm

- Vận tốc cắt: 228 m/ph

- Lượng chạy dao: 0.12 mm/vg

- Điều kiện cắt: Cắt khô

2.3.5. Thí nghiệm đo lực cắt.

Tiến hành thí nghiệm đo lực cắt ta thu được kết qủa như sau:

Thành phần lực Fx Fy Fz
Đơn vị (N) 137 702 1207

(Đồ thị lực cắt trình bày trong phần phụ lục)
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2.3.6. Xác định góc cắt :

Theo [1] ta có:  Tan =




sin.1

cos.

2

1

2

1

t
t

t
t


                (3.34)

Trong đó: : là góc cắt.

: là góc trước.

t1: là chiều sâu cắt.

t2: là bề dày phoi.

Với:  = - 60;

t1 = 0,12 mm

t2 = 0,22 mm

Ta có Tan =0.5317  = 280

* Từ các kết quả tính toán ở trên ta có bảng tổng hợp các thông số sau:

  1 2 
Vc

(m/ph)
Vs

(m/ph)
Vp

(m/ph)
Fz
(N)

Fx
(N)

Fy
(N)

Fxy
(N)

L
(mm)

L1
(mm)

60 -60 0 0 280 228 244,56 115,45 1207 137 702 715

Theo tài liệu [26] ta có các thông số sau:

- Hệ số dẫn nhiệt của mảnh PCBN: 100   (W/mK).

- Hệ số dẫn nhiệt của thép hợp kim 9CrSi: 47 (W/mK).

- Khối lượng riêng của vật liệu CBN100: 3.120 (kg/m3).

- Nhiệt dung riêng của vật liệu CBN: 1000 (J/kg0k).

2.4. Xác định trường nhiệt độ và vẽ Profiles nhiệt độ

Trong đề tài này, tác giả sử dụng mô hình nghiên cứu tiện cứng trực giao nên

bài toán trường nhiệt độ được đưa về bài toán 2D, tác giả chỉ tiến hành nghiên cứu

xác định trường nhiệt độ trên mặt khảo sát là mặt phẳng đi qua điểm giữa của bề

rộng phoi cắt ( đó cũng là điểm giữa của mảnh cắt).
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Hình 3.10. Mặt khảo sát để xác định trường nhiệt độ trong mảnh CBN

2.4.1. Sơ đồ chia lưới

Sử dụng phần mềm ANSYS, chọn kiểu phần tử dạng tam giác Triangle -

Plane78, ta chia lưới thành 2196 phần tử với 4543 nút.

(a)

(b)

Hình 3.11. Sơ đồ chia lưới mảnh CBN

(a). Sơ đồ chia lưới, (b). Số thứ tự các nút

Thân dao

Mảnh CBN
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2.4.2. Tính toán nhiệt độ trên mặt trước

Theo A.A.O.Tay [31] ta tính nhiệt độ trên mặt trước theo công thức sau:

Tmt = 56,044,0

22,022,044,0

)..(
....

Ck
sbVB c


                        (3.35)

Trong đó:

B: là hằng số, theo [26] B = 239,2

: là ứng suất trên mặt trước.

Vc: là vận tốc cắt.

b: bề rộng phoi.

s: lượng chạy dao.

k: hệ số dẫn nhiệt của vật liệu CBN.

: Trọng lượng riêng của vật liệu CBN.

C: nhiệt dung riêng vật liệu CBN.

Thay các giá trị vào công thức (3.35) ta có: Tmt = 9000C

2.4.3. Xác định điều kiện biên
Tõ h×nh 3.1 theo Tay , Child vµ ®ång nghiÖp trªn c¸c bÒ mÆt CM, AK, nhiÖt mÊt

m¸t ra m«i trêng xung quanh b»ng ®èi lu vµ bøc x¹ nhiÖt lµ kh«ng ®¸ng kÓ so víi nhiÖt

sinh ra v× thÕ trªn c¸c biªn nµy coi nh bÞ c¸ch nhiÖt hoµn toµn. §o¹n mÆt díi cña m¶nh

CBN tiÕp xóc víi th©n dao theo Tay coi nh ®îc tho¸t nhiÖt b»ng ®èi lu víi hÖ sè h =

10450W/m2.

2.4.4. Xác định trường nhiệt độ và vẽ Profiles nhiệt độ bằng phần mềm ANSYS

Sử dụng phần ANSYS giải bài toán truyền nhiệt, ta có Profiles trường nhiệt

độ trong mảnh PCBN như trên hình 3.12 và 3.13:
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Hình 3.12. Trường nhiệt độ trên mặt cắt đi qua điểm giữa của chiều rộng cắt b và

vuông góc với lưỡi cắt của dao

Hình 3.13. Giá trị nhiệt độ tại một số nút

1

MN

MX X
Y
Z

30
126.667

223.333
320

416.667
513.333

610
706.667

803.333
900

NOV 21 2009
05:17:59

NODAL SOLUTION
STEP=1
SUB =1
TIME=1
TEMP     (AVG)
RSYS=0
SMN =30
SMX =900
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3. Phân tích kết quả

Tõ kÕt qu¶ x¸c ®Þnh trêng nhiÖt ®é ë trªn ta cã nhËn xÐt nh sau:

NhiÖt ®é trªn mÆt tríc cña dao CBN ®¹t tíi 900C sau 30 gi©y. DiÖn tÝch vïng

¶nh hëng nhiÖt lín vµ c¸c ®êng ®¼ng nhiÖt c¸ch xa nhau. Vïng ¶nh hëng nhiÖt

ph¸t triÓn chñ yÕu theo chiÒu s©u víi vÞ trÝ trung t©m cña vïng ¶nh hëng nhiÖt hÇu

nh kh«ng thay ®æi. Nguyªn nh©n cã thÓ do tiÕp xóc gi÷a phoi vµ mÆt tríc trªn

vïng ma s¸t th«ng thêng ®· ®îc x¸c lËp vµ t¬ng ®èi æn ®Þnh sau 30 gi©y.

Trong qóa tr×nh thÝ nghiÖm, phoi  thu ®îc chñ yÕu lµ phoi d©y. Trªn s¬ ®å

trêng nhiÖt ®é, ta th©y trung t©m cña vïng nhiÖt c¸ch mÆt tríc mét kho¶ng

b»ng 550m, ®iÒu nµy cã nhiÒu ®iÓm phï hîp víi kÕt qu¶ nghiªn cøu cña mét

sè t¸c gi¶ tríc ®©y. Qua nghiªn cøu ta còng thÊy, trêng nhiÖt ®é cao trong

m¶nh CBN chñ yÕu xuÊt hiÖn trªn mÆt tríc, ®iÒu nµy còng cã nhiÒu ®iÓm phï

hîp víi c¸c c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu cña c¸c t¸c gi¶ tríc ®©y. V× vËy, nÕu

chóng ta sö dông c«ng nghÖ bÒ mÆt lµm thay ®æi cÆp t¬ng t¸c ma s¸t gi÷a

dông cô CBN vµ ph«i sÏ gãp phÇn h¹n chÕ sù ph¸t triÓn cña trêng nhiÖt ®é.
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Chương 4

PHẦN KẾT LUẬN CHUNG CỦA LUẬN VĂN

VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO CỦA ĐỀ TÀI

1. Kết luận chung của luận văn

Qua đề tài này, tác giả đã sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn xác định

được trường nhiệt độ trong dụng cụ PCBN. Tác giả đã đưa ra sơ đồ phân bố trường

nhiệt độ trong dụng cụ CBN khi tiện cứng trực giao, đồng thời đã mô phỏng quá

trình biến thiên của nhiệt độ trong dụng cụ CBN. Tác giả nhận thấy, kết quả thu

được tuân theo quy luật về trường nhiệt độ trong dụng cụ mà một số tác giả đã

nghiên cứu trên các loại dụng cụ khác trước đó. Chúng ta có thể kết luận 2 điểm sau

đây.

- Khi tiện thép hợp kim, phoi dây được hình thành, trung tâm của trường

nhiệt độ nằm cách lưỡi cắt một khoảng nhất định.

- Trường nhiệt độ cao, chủ yếu hình thành trên mặt trước. Do đó, nếu sử

dụng các biện pháp công nghệ bề mặt thích hợp để làm thay đổi tương tác ma sát

giữa mặt trước của dụng cụ CBN với vật liệu gia công có thể hạn chế sự phát triển

trường nhiệt độ trong dụng cụ cắt.

Luận văn đã hoàn thành mục tiêu đặt ra của đề tài.

2. Hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài.

Đây là đề tài thạc sỹ, thời gian làm luận văn không cho phép nên tác giả mới

sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn để xác định trường nhiệt độ trong dụng cụ

CBN trong tiện cứng trực giao vật liệu thép hợp kim cụ thể. Trong quá trình làm

luận văn, tác giả nhận thấy với việc ứng dụng các phần mềm phân tích hiện đại để

giải bài toán bằng phương pháp phần tử hữu hạn, sẽ giúp cho việc giải bài toán một

cách nhanh chóng, thuận lợi.

Từ kết quả thu được trong luận văn này, chúng ta có thể giải quyết được

nhiều bài toán về trường nhiệt độ một cách nhanh chóng trong điều kiện thiết bi

nghiên cứu thực nghiệm còn nhiều khó khăn ở nước ta.
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Trong luận văn này tác giả mới chỉ dừng lại ở việc xác định trường nhiệt độ

khi tiện trực giao bằng lý thuyết, nghĩa là mới giải quyết bài toán trong mô hình 2D.

Trong thời gian tới, tác giả sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi nghiên cứu sang giải quyết

trường nhiệt độ ở các hình thức gia công khác (xác định trường nhiệt độ trong mô

hình 3D). Tác giả sẽ tiến hành làm các nghiên cứu thực nghiệm để so sánh và kiểm

chứng kết quả nghiên cứu bằng lý thuyết.

Do tính mới của đề tài, sự phức tạp của bài toán trường nhiệt độ trong gia

công kim loại, đặc biệt là trong tiện cứng, hơn nữa, tài liệu tham khảo bằng tiếng

việt còn ít, thiết bị thí nghiệm trong nước còn nhiều hạn chế nên chắc chắn luận văn

sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, tác giả rất mong nhận được các ý kiến chỉ bảo

của các thày, cô giáo và các bạn đồng nghiệp.

Xin trân trọng cảm ơn!
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PHỤ LỤC 1. ĐỒ THỊ ĐO LỰC CẮT

h:min:s
17:28:05 17:28:10 17:28:15 17:28:20

600

200

-200
800

300

-200
1500

725

-50

Recorder X Recorder Y Recorder Z

Lực Pz
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Lực Py

Lực Px
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PHỤ LỤC 2: TOẠ ĐỘ CÁC NÚT
(Chỉ in một số trang làm ví dụ)

 LIST ALL SELECTED NODES.   DSYS=      0
 SORT TABLE ON  NODE  X     Y

   NODE        X           Y           Z         THXY  THYZ    THZX
       1    0.0000      0.0000      0.0000        0.00    0.00    0.00
       2   0.33200 -3.2250      0.0000        0.00    0.00    0.00
       3   0.11067E-01-0.10750      0.0000        0.00    0.00    0.00
       4   0.22133E-01-0.21500      0.0000        0.00    0.00    0.00
       5   0.33200E-01-0.32250      0.0000        0.00    0.00    0.00
       6   0.44267E-01-0.43000      0.0000        0.00    0.00    0.00
       7   0.55333E-01-0.53750      0.0000        0.00    0.00    0.00
      8   0.66400E-01-0.64500      0.0000        0.00    0.00    0.00
       9   0.77467E-01-0.75250      0.0000        0.00    0.00    0.00
      10   0.88533E-01-0.86000      0.0000        0.00    0.00    0.00
      11   0.99600E-01-0.96750      0.0000       0.00    0.00    0.00
      12   0.11067 -1.0750      0.0000        0.00    0.00    0.00
      13   0.12173 -1.1825      0.0000        0.00    0.00    0.00
      14   0.13280 -1.2900      0.0000        0.00    0.00    0.00
      15   0.14387 -1.3975      0.0000        0.00    0.00    0.00
      16   0.15493 -1.5050      0.0000        0.00    0.00    0.00
      17   0.16600 -1.6125      0.0000        0.00    0.00    0.00
      18   0.17707 -1.7200      0.0000        0.00    0.00    0.00
      19   0.18813 -1.8275      0.0000        0.00    0.00    0.00
      20   0.19920 -1.9350      0.0000        0.00    0.00    0.00

   NODE        X           Y           Z         THXY    THYZ    THZX
      21   0.21027 -2.0425      0.0000        0.00    0.00    0.00
      22   0.22133 -2.1500      0.0000        0.00    0.00    0.00
      23   0.23240 -2.2575      0.0000        0.00    0.00    0.00
      24   0.24347 -2.3650      0.0000        0.00    0.00    0.00

   25   0.25453 -2.4725      0.0000        0.00    0.00    0.00
      26   0.26560 -2.5800      0.0000        0.00    0.00    0.00
      27   0.27667 -2.6875      0.0000        0.00    0.00    0.00
      28   0.28773 -2.7950      0.0000     0.00    0.00    0.00
      29   0.29880 -2.9025      0.0000        0.00    0.00    0.00
      30   0.30987 -3.0100      0.0000        0.00    0.00    0.00
      31   0.32093 -3.1175      0.0000        0.00    0.00    0.00
      32    9.7800 -2.1690      0.0000        0.00    0.00    0.00
      33   0.42648 -3.2144      0.0000        0.00    0.00    0.00
      34   0.52096 -3.2039      0.0000        0.00    0.00    0.00
      35   0.61544 -3.1933      0.0000        0.00    0.00    0.00
      36   0.70992 -3.1828      0.0000        0.00    0.00    0.00
      37   0.80440 -3.1722      0.0000        0.00    0.00    0.00
      38   0.89888 -3.1616      0.0000        0.00    0.00    0.00
      39   0.99336 -3.1511    0.0000        0.00    0.00    0.00
      40    1.0878 -3.1405      0.0000        0.00    0.00    0.00

   NODE        X           Y           Z         THXY    THYZ    THZX
      41    1.1823 -3.1300      0.0000        0.00    0.00    0.00

 42    1.2768 -3.1194      0.0000        0.00    0.00    0.00
      43    1.3713 -3.1088      0.0000        0.00    0.00    0.00
      44    1.4658 -3.0983      0.0000        0.00    0.00    0.00
      45    1.5602 -3.0877      0.0000   0.00    0.00    0.00
      46    1.6547 -3.0772      0.0000        0.00    0.00    0.00
      47    1.7492 -3.0666      0.0000        0.00    0.00    0.00
      48    1.8437 -3.0560      0.0000        0.00    0.00    0.00
      49    1.9382 -3.0455      0.0000        0.00    0.00    0.00
      50    2.0326 -3.0349      0.0000        0.00    0.00    0.00
      51    2.1271 -3.0244      0.0000        0.00    0.00    0.00
      52    2.2216 -3.0138      0.0000        0.00    0.00    0.00
      53    2.3161 -3.0032      0.0000        0.00    0.00    0.00
      54    2.4106 -2.9927      0.0000        0.00    0.00    0.00
      55    2.5050 -2.9821      0.0000        0.00    0.00    0.00
      56    2.5995 -2.9716  0.0000        0.00    0.00    0.00
      57    2.6940 -2.9610      0.0000        0.00    0.00    0.00
      58    2.7885 -2.9504      0.0000        0.00    0.00    0.00
      59    2.8830 -2.9399      0.0000        0.00    0.00    0.00
      60    2.9774 -2.9293      0.0000        0.00    0.00    0.00

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                                           http://www.lrc-tnu.edu.vn



Luận văn thạc sỹ   Chuyên ngành Chế tạo máy

HDKH: PGS.TS. Phan Quang Thế            Lớp K10 CTM Học viên: Hoàng Minh Phúc 80

   NODE        X           Y           Z         THXY    THYZ    THZX
      61    3.0719 -2.9188      0.0000        0.00    0.00    0.00
      62    3.1664 -2.9082      0.0000 0.00    0.00    0.00
      63    3.2609 -2.8976      0.0000        0.00    0.00    0.00
      64    3.3554 -2.8871      0.0000        0.00    0.00    0.00
      65    3.4498 -2.8765      0.0000        0.00    0.00    0.00
      66    3.5443 -2.8660      0.0000        0.00    0.00    0.00
      67    3.6388 -2.8554      0.0000        0.00    0.00    0.00
      68    3.7333 -2.8448      0.0000        0.00    0.00    0.00
      69    3.8278 -2.8343      0.0000        0.00    0.00  0.00
      70    3.9222 -2.8237      0.0000        0.00    0.00    0.00
      71    4.0167 -2.8132      0.0000        0.00    0.00    0.00
      72    4.1112 -2.8026      0.0000        0.00    0.00    0.00
      73    4.2057 -2.7920      0.0000        0.00    0.00    0.00
      74    4.3002 -2.7815      0.0000        0.00    0.00    0.00
      75    4.3946 -2.7709      0.0000        0.00    0.00    0.00
      76    4.4891 -2.7604      0.0000        0.00    0.00    0.00
      77    4.5836 -2.7498      0.0000        0.00    0.00    0.00
      78    4.6781 -2.7392      0.0000        0.00    0.00    0.00
      79    4.7726 -2.7287      0.0000        0.00    0.00    0.00
      80    4.8670 -2.7181      0.0000        0.00    0.00    0.00

   NODE        X           Y           Z         THXY    THYZ    THZX
      81    4.9615 -2.7076      0.0000        0.00    0.00    0.00
      82    5.0560 -2.6970      0.0000        0.00    0.00    0.00
      83    5.1505 -2.6864      0.0000        0.00    0.00    0.00
      84    5.2450 -2.6759      0.0000        0.00    0.00    0.00
      85    5.3394 -2.6653      0.0000        0.00    0.00    0.00
      86    5.4339 -2.6548      0.0000        0.00    0.00    0.00
      87    5.5284 -2.6442      0.0000        0.00    0.00    0.00
      88    5.6229 -2.6336      0.0000        0.00    0.00    0.00
      89    5.7174 -2.6231      0.0000        0.00    0.00    0.00
      90    5.8118 -2.6125      0.0000        0.00    0.00    0.00
      91    5.9063 -2.6020      0.0000        0.00    0.00    0.00
      92    6.0008 -2.5914      0.0000        0.00    0.00    0.00
      93    6.0953 -2.5808      0.0000        0.00    0.00    0.00
      94  6.1898 -2.5703      0.0000        0.00    0.00    0.00
      95    6.2842 -2.5597      0.0000        0.00    0.00    0.00
      96    6.3787 -2.5492      0.0000        0.00    0.00    0.00
      97    6.4732 -2.5386      0.0000        0.00    0.00    0.00
      98    6.5677 -2.5280      0.0000        0.00    0.00    0.00
      99    6.6622 -2.5175      0.0000        0.00    0.00    0.00
     100    6.7566 -2.5069      0.0000        0.00    0.00    0.00

   NODE        X   Y           Z         THXY    THYZ    THZX
     101    6.8511 -2.4964      0.0000        0.00    0.00    0.00
     102    6.9456 -2.4858      0.0000        0.00    0.00    0.00
     103    7.0401 -2.4752      0.0000        0.00    0.00    0.00
     104    7.1346 -2.4647      0.0000        0.00    0.00    0.00
     105    7.2290 -2.4541      0.0000        0.00    0.00    0.00
     106    7.3235 -2.4436      0.0000        0.00    0.00    0.00
     107    7.4180 -2.4330      0.0000        0.00    0.00    0.00
     108    7.5125 -2.4224      0.0000        0.00    0.00    0.00
     109    7.6070 -2.4119      0.0000        0.00    0.00    0.00
     110    7.7014 -2.4013      0.0000        0.00    0.00    0.00
     111    7.7959 -2.3908      0.0000        0.00    0.00    0.00
     112    7.8904 -2.3802      0.0000        0.00    0.00    0.00
     113    7.9849 -2.3696      0.0000        0.00    0.00    0.00
     114    8.0794 -2.3591      0.0000        0.00   0.00    0.00
     115    8.1738 -2.3485      0.0000        0.00    0.00    0.00
     116    8.2683 -2.3380      0.0000        0.00    0.00    0.00
     117    8.3628 -2.3274      0.0000        0.00    0.00    0.00
     118    8.4573 -2.3168      0.0000        0.00    0.00    0.00
     119    8.5518 -2.3063      0.0000        0.00    0.00    0.00
     120    8.6462 -2.2957      0.0000        0.00    0.00    0.00

   NODE        X           Y           Z         THXY    THYZ    THZX
     121    8.7407 -2.2852      0.0000        0.00    0.00    0.00
     122    8.8352 -2.2746      0.0000        0.00    0.00    0.00
     123    8.9297 -2.2640      0.0000        0.00    0.00    0.00
     124    9.0242 -2.2535      0.0000        0.00    0.00    0.00
     125    9.1186 -2.2429      0.0000        0.00    0.00    0.00
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     126    9.2131 -2.2324      0.0000        0.00    0.00    0.00
     127    9.3076 -2.2218      0.0000        0.00    0.00    0.00
     128    9.4021 -2.2112      0.0000        0.00    0.00    0.00
     129    9.4966 -2.2007      0.0000        0.00    0.00    0.00
     130    9.5910 -2.1901      0.0000        0.00    0.00    0.00
     131    9.6855 -2.1796      0.0000        0.00 0.00    0.00
     132    9.4480     0.99300      0.0000        0.00    0.00    0.00
     133    9.7689 -2.0636      0.0000        0.00    0.00    0.00
     134    9.7579 -1.9582      0.0000        0.00    0.00    0.00
     135    9.7468 -1.8528      0.0000        0.00    0.00    0.00
     136    9.7357 -1.7474      0.0000        0.00    0.00    0.00
     137    9.7247 -1.6420      0.0000        0.00    0.00    0.00
     138    9.7136 -1.5366      0.0000        0.00    0.00    0.00
     139    9.7025 -1.4312      0.0000        0.00    0.00    0.00
     140    9.6915 -1.3258      0.0000        0.00    0.00    0.00

   NODE        X           Y           Z         THXY    THYZ    THZX
     141    9.6804 -1.2204      0.0000        0.00    0.00    0.00
     142    9.6693 -1.1150      0.0000        0.00    0.00    0.00
     143    9.6583 -1.0096      0.0000        0.00    0.00    0.00
     144    9.6472 -0.90420      0.0000        0.00    0.00    0.00
     145    9.6361 -0.79880      0.0000        0.00    0.00    0.00
     146    9.6251 -0.69340      0.0000        0.00    0.00    0.00
     147    9.6140 -0.58800      0.0000        0.00    0.00    0.00
     148    9.6029 -0.48260      0.0000        0.00 0.00    0.00
     149    9.5919 -0.37720      0.0000        0.00    0.00    0.00
     150    9.5808 -0.27180      0.0000        0.00    0.00    0.00
     151    9.5697 -0.16640      0.0000        0.00    0.00    0.00
     152    9.5587 -0.61000E-01  0.0000        0.00    0.00    0.00
     153    9.5476     0.44400E-01  0.0000        0.00    0.00    0.00
     154    9.5365     0.14980      0.0000        0.00    0.00    0.00
     155    9.5255     0.25520      0.0000        0.00    0.00    0.00
   156    9.5144     0.36060      0.0000        0.00    0.00    0.00

     157    9.5033     0.46600      0.0000        0.00    0.00    0.00
     158    9.4923     0.57140      0.0000        0.00    0.00    0.00
     159    9.4812     0.67680      0.0000      0.00    0.00    0.00
     160    9.4701     0.78220      0.0000        0.00    0.00    0.00

   NODE        X           Y           Z         THXY    THYZ    THZX
     161    9.4591     0.88760      0.0000        0.00    0.00    0.00
     162    1.8900     0.19900      0.0000        0.00    0.00    0.00
     163    9.3640     0.98418      0.0000        0.00    0.00    0.00
     164    9.2800     0.97536      0.0000        0.00    0.00    0.00
     165    9.1961     0.96653      0.0000        0.00    0.00    0.00
     166    9.1121     0.95771      0.0000        0.00    0.00    0.00
     167    9.0281     0.94889      0.0000        0.00    0.00    0.00
     168    8.9441     0.94007      0.0000        0.00    0.00    0.00
     169    8.8602     0.93124     0.0000        0.00    0.00    0.00
     170    8.7762     0.92242      0.0000        0.00    0.00    0.00
     171    8.6922     0.91360      0.0000        0.00    0.00    0.00
     172    8.6082     0.90478      0.0000        0.00    0.00    0.00

 173    8.5242     0.89596      0.0000        0.00    0.00    0.00
     174    8.4403     0.88713      0.0000        0.00    0.00    0.00
     175    8.3563     0.87831      0.0000        0.00    0.00    0.00
     176    8.2723     0.86949      0.0000    0.00    0.00    0.00
     177    8.1883     0.86067      0.0000        0.00    0.00    0.00
     178    8.1044     0.85184      0.0000        0.00    0.00    0.00
     179    8.0204     0.84302      0.0000        0.00    0.00    0.00
     180    7.9364     0.83420      0.0000        0.00    0.00    0.00

   NODE        X           Y           Z         THXY    THYZ    THZX
     181    7.8524     0.82538      0.0000        0.00    0.00    0.00
     182    7.7684     0.81656      0.0000        0.00    0.00    0.00
     183    7.6845     0.80773      0.0000        0.00    0.00    0.00
     184    7.6005     0.79891      0.0000        0.00    0.00    0.00
     185    7.5165     0.79009      0.0000        0.00    0.00    0.00
     186    7.4325     0.78127   0.0000        0.00    0.00    0.00
     187    7.3486     0.77244      0.0000        0.00    0.00    0.00
     188    7.2646     0.76362      0.0000        0.00    0.00    0.00
     189    7.1806     0.75480      0.0000        0.00    0.00    0.00
     190    7.0966     0.74598      0.0000        0.00    0.00    0.00
     191    7.0126     0.73716      0.0000        0.00    0.00    0.00
     192    6.9287     0.72833      0.0000        0.00    0.00    0.00
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     193    6.8447     0.71951      0.0000  0.00    0.00    0.00
     194    6.7607     0.71069      0.0000        0.00    0.00    0.00
     195    6.6767     0.70187      0.0000        0.00    0.00    0.00
     196    6.5928     0.69304      0.0000        0.00    0.00    0.00
     197    6.5088   0.68422      0.0000        0.00    0.00    0.00
     198    6.4248     0.67540      0.0000        0.00    0.00    0.00
     199    6.3408     0.66658      0.0000        0.00    0.00    0.00
     200    6.2568     0.65776      0.0000        0.00    0.00   0.00

   NODE        X           Y           Z         THXY    THYZ    THZX
     201    6.1729     0.64893      0.0000        0.00    0.00    0.00
     202    6.0889     0.64011      0.0000        0.00    0.00    0.00
     203    6.0049     0.63129 0.0000        0.00    0.00    0.00
     204    5.9209     0.62247      0.0000        0.00    0.00    0.00
     205    5.8370     0.61364      0.0000        0.00    0.00    0.00
     206    5.7530     0.60482      0.0000        0.00    0.00    0.00
     207    5.6690     0.59600      0.0000        0.00    0.00    0.00
     208    5.5850     0.58718      0.0000        0.00    0.00    0.00
     209    5.5010     0.57836      0.0000        0.00    0.00    0.00
     210    5.4171     0.56953      0.0000        0.00    0.00    0.00
     211    5.3331     0.56071      0.0000        0.00    0.00    0.00
     212    5.2491     0.55189      0.0000        0.00    0.00    0.00
     213    5.1651     0.54307      0.0000        0.00    0.00    0.00
     214    5.0812 0.53424      0.0000        0.00    0.00    0.00
     215    4.9972     0.52542      0.0000        0.00    0.00    0.00
     216    4.9132     0.51660      0.0000        0.00    0.00    0.00
     217    4.8292     0.50778      0.0000        0.00    0.00 0.00
     218    4.7452     0.49896      0.0000        0.00    0.00    0.00
     219    4.6613     0.49013      0.0000        0.00    0.00    0.00
     220    4.5773     0.48131      0.0000        0.00    0.00    0.00

   NODE        X           Y   Z         THXY    THYZ    THZX
     221    4.4933     0.47249      0.0000        0.00    0.00    0.00
     222    4.4093     0.46367      0.0000        0.00    0.00    0.00
     223    4.3254     0.45484      0.0000        0.00    0.00    0.00
     224   4.2414     0.44602      0.0000        0.00    0.00    0.00
     225    4.1574     0.43720      0.0000        0.00    0.00    0.00
     226    4.0734     0.42838      0.0000        0.00    0.00    0.00
     227    3.9894     0.41956      0.0000        0.00    0.00    0.00
     228    3.9055     0.41073      0.0000        0.00    0.00    0.00
     229    3.8215     0.40191      0.0000        0.00    0.00    0.00
     230    3.7375     0.39309      0.0000        0.00    0.00    0.00
     231    3.6535     0.38427      0.0000        0.00    0.00    0.00
     232    3.5696     0.37544      0.0000        0.00    0.00    0.00
     233    3.4856     0.36662      0.0000        0.00    0.00    0.00
     234    3.4016     0.35780      0.0000        0.00    0.00    0.00
     235    3.3176     0.34898      0.0000        0.00    0.00    0.00
     236    3.2336     0.34016      0.0000        0.00    0.00    0.00
     237    3.1497     0.33133      0.0000        0.00    0.00    0.00
     238    3.0657     0.32251      0.0000        0.00    0.00    0.00
     239    2.9817     0.31369      0.0000        0.00    0.00    0.00
     240    2.8977     0.30487      0.0000        0.00    0.00    0.00

   NODE        X           Y           Z         THXY    THYZ    THZX
     241 2.8138     0.29604      0.0000        0.00    0.00    0.00
     242    2.7298     0.28722      0.0000        0.00    0.00    0.00
     243    2.6458     0.27840      0.0000        0.00    0.00    0.00
     244    2.5618     0.26958      0.0000        0.00    0.00    0.00
     245    2.4778     0.26076      0.0000        0.00    0.00    0.00
     246    2.3939     0.25193      0.0000        0.00    0.00    0.00
     247    2.3099     0.24311      0.0000        0.00    0.00    0.00
     248    2.2259     0.23429      0.0000        0.00    0.00    0.00
     249    2.1419     0.22547      0.0000        0.00    0.00    0.00
     250    2.0580     0.21664      0.0000        0.00    0.00    0.00
     251    1.9740     0.20782      0.0000        0.00    0.00    0.00
     252    1.8522     0.19502      0.0000        0.00    0.00    0.00
     253    1.8144     0.19104      0.0000        0.00    0.00    0.00
     254    1.7766     0.18706      0.0000        0.00    0.00    0.00
     255    1.7388     0.18308      0.0000        0.00    0.00    0.00
     256    1.7010     0.17910      0.0000        0.00    0.00    0.00
     257    1.6632     0.17512      0.0000        0.00    0.00    0.00
     258    1.6254     0.17114      0.0000        0.00    0.00    0.00
     259    1.5876     0.16716      0.0000        0.00    0.00    0.00
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     260    1.5498     0.16318      0.0000        0.00    0.00    0.00

   NODE        X           Y           Z         THXY    THYZ    THZX
     261    1.5120     0.15920      0.0000        0.00  0.00    0.00
     262    1.4742     0.15522      0.0000        0.00    0.00    0.00
     263    1.4364     0.15124      0.0000        0.00    0.00    0.00
     264    1.3986     0.14726      0.0000        0.00    0.00    0.00
     265    1.3608     0.14328      0.0000        0.00    0.00    0.00
     266    1.3230     0.13930      0.0000        0.00    0.00    0.00
     267    1.2852     0.13532      0.0000        0.00    0.00    0.00
     268    1.2474     0.13134      0.0000        0.00    0.00    0.00
    269    1.2096     0.12736      0.0000        0.00    0.00    0.00
     270    1.1718     0.12338      0.0000        0.00    0.00    0.00
     271    1.1340     0.11940      0.0000        0.00    0.00    0.00
     272    1.0962     0.11542      0.0000       0.00    0.00    0.00
     273    1.0584     0.11144      0.0000        0.00    0.00    0.00
     274    1.0206     0.10746      0.0000        0.00    0.00    0.00
     275   0.98280     0.10348      0.0000        0.00    0.00    0.00
     276   0.94500     0.99500E-01  0.0000        0.00    0.00    0.00
     277   0.90720     0.95520E-01  0.0000        0.00    0.00    0.00
     278   0.86940     0.91540E-01  0.0000        0.00    0.00    0.00
     279   0.83160     0.87560E-01  0.0000        0.00    0.00    0.00
     280   0.79380     0.83580E-01  0.0000        0.00    0.00    0.00

   NODE        X           Y           Z         THXY    THYZ    THZX
     281   0.75600     0.79600E-01  0.0000        0.00    0.00    0.00
     282   0.71820     0.75620E-01  0.0000        0.00    0.00    0.00
     283   0.68040     0.71640E-01  0.0000        0.00    0.00    0.00
     284   0.64260     0.67660E-01  0.0000        0.00    0.00    0.00
     285   0.60480     0.63680E-01  0.0000        0.00    0.00    0.00

  286   0.56700     0.59700E-01  0.0000        0.00    0.00    0.00
     287   0.52920     0.55720E-01  0.0000        0.00    0.00    0.00
     288   0.49140     0.51740E-01  0.0000        0.00    0.00    0.00
     289   0.45360     0.47760E-01  0.0000     0.00    0.00    0.00
     290   0.41580     0.43780E-01  0.0000        0.00    0.00    0.00
     291   0.37800     0.39800E-01  0.0000        0.00    0.00    0.00
     292   0.34020     0.35820E-01  0.0000        0.00    0.00    0.00
     293   0.30240     0.31840E-01  0.0000        0.00    0.00    0.00
     294   0.26460     0.27860E-01  0.0000        0.00    0.00    0.00
     295   0.22680     0.23880E-01  0.0000        0.00    0.00    0.00
     296   0.18900     0.19900E-01  0.0000        0.00    0.00    0.00
     297   0.15120     0.15920E-01  0.0000        0.00    0.00    0.00
     298   0.11340     0.11940E-01  0.0000        0.00    0.00    0.00
     299   0.75600E-01 0.79600E-02  0.0000        0.00    0.00    0.00
     300   0.37800E-01 0.39800E-02  0.0000        0.00    0.00    0.00

   NODE        X           Y           Z         THXY    THYZ    THZX
     301    1.4193 -0.21044E-01  0.0000        0.00    0.00    0.00
     302    1.5012 -0.12202      0.0000        0.00    0.00    0.00

303   0.35796 -0.33059      0.0000        0.00    0.00    0.00
     304    1.6012     0.33713E-02  0.0000        0.00    0.00    0.00
     305    9.2696 -1.0289      0.0000        0.00    0.00    0.00
     306    9.3584 -1.7210      0.0000   0.00    0.00    0.00
     307   0.56991 -1.6956      0.0000        0.00    0.00    0.00
     308    9.1630     0.49116      0.0000        0.00    0.00    0.00
     309   0.20529 -0.43106      0.0000        0.00    0.00    0.00
     310   0.63158 -2.3952      0.0000        0.00    0.00    0.00
     311   0.88773 -0.77170E-01  0.0000        0.00    0.00    0.00
     312    9.2646 -0.58408      0.0000        0.00    0.00    0.00
     313    9.3754 -1.3142      0.0000        0.00    0.00    0.00
     314   0.53318 -2.1363      0.0000        0.00    0.00    0.00
     315   0.49759 -0.86201      0.0000        0.00    0.00    0.00
     316   0.69032 -0.58982      0.0000        0.00    0.00    0.00
     317    1.5069 -0.30260  0.0000        0.00    0.00    0.00
     318    1.6228     0.43196E-01  0.0000        0.00    0.00    0.00
     319   0.96654 -0.15391      0.0000        0.00    0.00    0.00
     320    8.5848 -0.50630      0.0000        0.00    0.00    0.00

   NODE        X           Y           Z         THXY    THYZ    THZX
     321   0.62642E-01-0.50467E-01  0.0000        0.00    0.00    0.00
     322    9.3448 -0.53594      0.0000        0.00    0.00    0.00
     323    9.2381 -0.99080E-01  0.0000 0.00    0.00    0.00
     324    8.6726 -0.50305      0.0000        0.00    0.00    0.00
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     325    1.5107 -1.3885      0.0000        0.00    0.00    0.00
     326   0.72921 -0.65726      0.0000        0.00    0.00    0.00
     327   0.45763 -2.9888      0.0000        0.00    0.00    0.00
     328    9.6176 -1.9662      0.0000        0.00    0.00    0.00
     329    9.3425     0.76380      0.0000        0.00    0.00    0.00
     330   0.40695 -0.17987      0.0000        0.00    0.00  0.00
     331   0.32119 -0.51720E-03  0.0000        0.00    0.00    0.00
     332    9.2808     0.82835      0.0000        0.00    0.00    0.00
     333    9.3144     0.91216      0.0000        0.00    0.00    0.00
     334    9.4095     0.81558      0.0000        0.00    0.00    0.00
     335    9.3984     0.92098      0.0000        0.00    0.00    0.00
     336    9.5613 -2.0424      0.0000        0.00    0.00    0.00
     337    9.6991 -2.0030      0.0000        0.00    0.00    0.00
     338    9.6157 -2.1190      0.0000        0.00    0.00    0.00
     339    9.7102 -2.1084      0.0000        0.00    0.00    0.00
     340   0.52331 -3.0537      0.0000        0.00    0.00    0.00

        ………………………………………………………………………..

NODE X           Y           Z         THXY    THYZ    THZX
    4101    4.6709 -0.40847      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4102    4.8389 -0.39080      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4103    5.0068 -0.37313      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4104    5.1748 -0.35545      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4105    5.3428 -0.33777      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4106    5.5107 -0.32012      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4107    5.6786 -0.30251      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4108    5.8464 -0.28493      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4109    6.0143 -0.26740      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4110    6.1820 -0.24994      0.0000        0.00    0.00    0.00

 4111    6.3498 -0.23263      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4112    6.5176 -0.21548      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4113    6.6853 -0.19853      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4114    6.8530 -0.18180      0.0000     0.00    0.00    0.00
    4115    7.0207 -0.16533      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4116    7.1884 -0.14911      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4117    7.3561 -0.13325      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4118    7.5237 -0.11779      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4119    7.6913 -0.10272      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4120    7.8577 -0.89812E-01  0.0000        0.00    0.00    0.00

   NODE        X           Y           Z         THXY    THYZ    THZX
    4121    8.0231 -0.78382E-01  0.0000        0.00    0.00    0.00
    4122    8.1872 -0.69400E-01  0.0000        0.00    0.00    0.00
    4123    8.3502 -0.63602E-01  0.0000        0.00    0.00    0.00
    4124    8.5129 -0.59080E-01  0.0000        0.00    0.00    0.00
    4125    8.6838 -0.53184E-01  0.0000        0.00    0.00    0.00
    4126    8.8745 -0.48241E-01  0.0000        0.00    0.00    0.00
    4127    8.9080 -1.2721      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4128    8.7189 -1.3007      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4129    8.5315 -1.3279      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4130    8.3433 -1.3522      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4131    8.1551 -1.3761      0.0000   0.00    0.00    0.00
    4132    7.9668 -1.3997      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4133    7.7786 -1.4232      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4134    7.5903 -1.4465      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4135    7.4020 -1.4696      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4136    7.2136 -1.4926      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4137    7.0252 -1.5153      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4138    6.8368 -1.5379      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4139    6.6483 -1.5603      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4140    6.4598 -1.5825      0.0000        0.00    0.00    0.00

   NODE        X           Y           Z         THXY    THYZ    THZX
    4141    6.2713 -1.6046  0.0000        0.00    0.00    0.00
    4142    6.0830 -1.6242      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4143    5.8939 -1.6451      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4144    5.7047 -1.6668      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4145    5.5159 -1.6885      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4146    5.3275 -1.7100      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4147    5.1391 -1.7313      0.0000        0.00    0.00    0.00
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    4148    4.9507 -1.7526      0.0000 0.00    0.00    0.00
    4149    4.7620 -1.7763      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4150    4.5733 -1.7972      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4151    4.3846 -1.8180      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4152    4.1958 -1.8386      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4153    4.0071 -1.8591      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4154    3.8179 -1.8774      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4155    3.6292 -1.8972      0.0000        0.00    0.00  0.00
    4156    3.4406 -1.9178      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4157    3.2518 -1.9402      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4158    3.0630 -1.9603      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4159    2.8742 -1.9801      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4160    2.6855 -1.9998      0.0000        0.00    0.00    0.00

   NODE        X           Y           Z         THXY    THYZ    THZX
    4161    2.4968 -2.0193      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4162    2.3082 -2.0385      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4163    2.1195 -2.0574      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4164    1.9309 -2.0761      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4165    1.7423 -2.0945      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4166    1.5535 -2.1126      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4167    1.3647 -2.1303      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4168    1.1760 -2.1472      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4169   0.98824 -2.1697      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4170   0.79681 -2.2073      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4171   0.64567 -2.4925      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4172    2.2398 -0.77485      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4173    2.2990 -0.61643      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4174   0.65388 -0.67918      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4175   0.70234 -1.0161      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4176   0.87135 -1.0438      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4177    1.0429 -1.0643      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4178    1.4074 -1.0881      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4179    9.1186 -0.46335E-01  0.0000        0.00    0.00    0.00
    4180  9.0996 -1.2328      0.0000        0.00    0.00    0.00

   NODE        X           Y           Z         THXY    THYZ    THZX
    4181    1.8214 -1.0332      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4182    2.0063 -0.98333      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4183    2.1826 -0.94039      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4184   0.52078 -0.97051      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4185    1.2212 -1.0824      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4186    1.6199 -1.0790      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4187    2.3803 -0.74092      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4188    2.5297 -0.80151      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4189    2.7304 -0.77035      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4190    2.9109 -0.74545      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4191    3.0851 -0.72713      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4192    3.2577 -0.70995      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4193    3.4269 -0.69313      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4194    3.5947 -0.67772      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4195    3.7635 -0.66073      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4196    3.9325 -0.64313      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4197    4.1009 -0.62466      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4198    4.2669 -0.60480      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4199    4.4349 -0.58715      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4200    4.6029 -0.56949      0.0000        0.00   0.00    0.00

   NODE        X           Y           Z         THXY    THYZ    THZX
    4201    4.7702 -0.55369      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4202    4.9381 -0.53681      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4203    5.1065 -0.51922      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4204    5.2750 -0.50147      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4205    5.4433 -0.48371      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4206    5.6113 -0.46569      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4207    5.7784 -0.44603      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4208    5.9463 -0.42853      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4209    6.1140 -0.41112      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4210    6.2812 -0.39575      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4211    6.4489 -0.37876      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4212    6.6169 -0.35991      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4213    6.7844 -0.34332      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4214    6.9519 -0.32700      0.0000        0.00    0.00    0.00
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    4215    7.1194 -0.31097      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4216    7.2868 -0.29535      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4217    7.4542 -0.28021      0.0000        0.00 0.00    0.00
    4218    7.6215 -0.26559      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4219    7.7871 -0.25365      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4220    7.9518 -0.24301      0.0000        0.00    0.00    0.00

   NODE        X           Y           Z         THXY    THYZ    THZX
    4221    8.1151 -0.23626      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4222    8.2776 -0.23387      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4223    8.4402 -0.23316      0.0000        0.00    0.00    0.00
  4224    8.6076 -0.22970      0.0000        0.00    0.00    0.00

    4225    8.7883 -0.22683      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4226    8.9877 -0.23527      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4227    8.9708 -1.0925      0.0000      0.00    0.00    0.00
    4228    8.7885 -1.1219      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4229    8.6016 -1.1481      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4230    8.4140 -1.1738      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4231    8.2265 -1.2003      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4232    8.0400 -1.2265      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4233    7.8530 -1.2537      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4234    7.6656 -1.2713      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4235    7.4757 -1.2917      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4236    7.2861 -1.3164      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4237    7.0976 -1.3412      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4238    6.9101 -1.3645     0.0000        0.00    0.00    0.00
    4239    6.7230 -1.3867      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4240    6.5361 -1.4085      0.0000        0.00    0.00    0.00

   NODE        X           Y           Z         THXY    THYZ    THZX
4241    6.3495 -1.4289      0.0000        0.00    0.00    0.00

    4242    6.1612 -1.4475      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4243    5.9702 -1.4661      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4244    5.7787 -1.4882      0.0000    0.00    0.00    0.00
    4245    5.5891 -1.5115      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4246    5.4014 -1.5336      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4247    5.2145 -1.5550      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4248    5.0273 -1.5767      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4249    4.8393 -1.6012      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4250    4.6506 -1.6259      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4251    4.4617 -1.6491      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4252    4.2725 -1.6687      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4253    4.0829 -1.6862      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4254    3.8937 -1.7033      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4255    3.7054 -1.7215   0.0000        0.00    0.00    0.00
    4256    3.5177 -1.7424      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4257    3.3296 -1.7689      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4258    3.1408 -1.7940      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4259    2.9521 -1.8138      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4260    2.7614 -1.8328      0.0000        0.00    0.00    0.00

   NODE        X           Y           Z         THXY    THYZ    THZX
    4261    2.5712 -1.8519      0.0000  0.00    0.00    0.00
    4262    2.3823 -1.8713      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4263    2.1944 -1.8906      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4264    2.0068 -1.9093      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4265    1.8212 -1.9278      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4266    1.6328 -1.9456      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4267    1.4450 -1.9594      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4268    1.2570 -1.9755      0.0000        0.00    0.00   0.00
    4269    1.0693 -1.9930      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4270    2.3546 -0.89458      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4271   0.59115 -1.1635      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4272   0.77090 -1.1855 0.0000        0.00    0.00    0.00
    4273   0.94317 -1.2068      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4274    1.1158 -1.2289      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4275    1.5120 -1.2901      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4276    9.3429     0.56860E-01  0.0000        0.00    0.00    0.00
    4277   0.87015 -2.0182      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4278    1.9403 -1.1520      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4279    2.1246 -1.1085      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4280    2.3047 -1.0662      0.0000        0.00    0.00    0.00
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   NODE        X           Y           Z         THXY    THYZ    THZX
    4281   0.39366 -1.1271      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4282    1.2968 -1.2544      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4283    1.7613 -1.2490      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4284    2.6557 -0.95284      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4285    2.8356 -0.90718      0.0000        0.00    0.00 0.00
    4286    3.0117 -0.88626      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4287    3.1865 -0.87020      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4288    3.3558 -0.85672      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4289    3.5247 -0.84528      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4290    3.6961 -0.83014      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4291    3.8686 -0.81357      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4292    4.0388 -0.79307      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4293   4.2035 -0.76904      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4294    4.3682 -0.74714      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4295    4.5350 -0.73167      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4296    4.7005 -0.71888      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4297    4.8672 -0.70562      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4298    5.0372 -0.68851      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4299    5.2071 -0.67052      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4300    5.3768 -0.65240      0.0000        0.00    0.00    0.00

   NODE        X           Y           Z         THXY    THYZ    THZX
    4301    5.5459 -0.63352      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4302    5.7122 -0.61114      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4303    5.8784 -0.59081      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4304    6.0452 -0.57517      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4305    6.2111 -0.56252      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4306    6.3791 -0.54684      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4307    6.5476 -0.52896      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4308    6.7162 -0.51142      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4309    6.8851 -0.49542      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4310 7.0535 -0.47912      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4311    7.2190 -0.46051      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4312    7.3846 -0.44351      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4313    7.5500 -0.43100      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4314    7.7149 -0.41957      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4315    7.8795 -0.40937      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4316    8.0423 -0.40258      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4317    8.2042 -0.40217      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4318    8.3668 -0.41219      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4319    8.5341 -0.41573      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4320    8.7097 -0.40922      0.0000        0.00    0.00    0.00

   NODE        X           Y           Z         THXY    THYZ    THZX
    4321    8.8926 -0.40848      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4322    8.8568 -0.94007      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4323    8.6712 -0.96235      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4324    8.4813 -0.98187      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4325    8.2924 -1.0117      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4326    8.1095 -1.0464      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4327    7.9281 -1.0722      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4328    7.7437 -1.0910      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4329    7.5522 -1.1054      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4330    7.3568 -1.1280      0.0000        0.00  0.00    0.00
    4331    7.1655 -1.1568      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4332    6.9793 -1.1815      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4333    6.7951 -1.2034      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4334    6.6115 -1.2249      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4335    6.4282 -1.2455      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4336    6.2424 -1.2614      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4337    6.0491 -1.2731      0.0000        0.00    0.00    0.00
   4338    5.8516 -1.2941      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4339    5.6586 -1.3230      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4340    5.4714 -1.3472      0.0000        0.00    0.00    0.00

   NODE        X           Y           Z       THXY    THYZ    THZX
    4341    5.2869 -1.3690      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4342    5.1025 -1.3908      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4343    4.9160 -1.4157      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4344    4.7274 -1.4458      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4345    4.5389 -1.4792      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4346    4.3500 -1.5014      0.0000        0.00    0.00    0.00
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    4347    4.1586 -1.5106      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4348    3.9679 -1.5221      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4349    3.7796 -1.5372      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4350    3.5935 -1.5572      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4351    3.4074 -1.5870      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4352    3.2185 -1.6188      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4353    3.0262 -1.6434      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4354    2.8332 -1.6638      0.0000        0.00    0.00    0.00

 4355    2.6398 -1.6827      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4356    2.4488 -1.7024      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4357    2.2614 -1.7227      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4358    2.0763 -1.7419      0.0000     0.00    0.00    0.00
    4359    1.8922 -1.7592      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4360    1.7092 -1.7773      0.0000        0.00    0.00    0.00

   NODE        X           Y           Z         THXY    THYZ    THZX
    4361    1.5246 -1.7891      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4362    1.3363 -1.7958      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4363    1.1465 -1.8132      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4364   0.95893 -1.8356      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4365    2.4843 -1.0131      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4366   0.47822 -1.3412      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4367   0.66868 -1.3574      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4368   0.84838 -1.3596    0.0000        0.00    0.00    0.00
    4369    1.0150 -1.3698      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4370    1.1788 -1.4033      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4371    1.6609 -1.4450      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4372    9.0417 -0.91854      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4373   0.76990 -1.8468      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4374   0.63773 -2.0567      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4375    2.0717 -1.2687      0.0000   0.00    0.00    0.00
    4376    2.2521 -1.2391      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4377    2.4425 -1.2023      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4378   0.30772 -1.2992      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4379    1.3506 -1.4468      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4380    1.8477 -1.4375      0.0000        0.00    0.00    0.00

   NODE        X           Y           Z         THXY    THYZ    THZX
    4381    2.7905 -1.0500      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4382    2.9423 -1.0392      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4383    3.1123 -1.0216      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4384    3.2861 -1.0160      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4385    3.4484 -1.0203  0.0000        0.00    0.00    0.00
    4386    3.6262 -1.0080      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4387    3.8044 -0.99239      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4388    3.9827 -0.97322      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4389    4.1464 -0.93755      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4390    4.3057 -0.90516      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4391    4.4632 -0.88500      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4392    4.6188 -0.88370      0.0000 0.00    0.00    0.00
    4393    4.7871 -0.88315      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4394    4.9636 -0.86687      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4395    5.1380 -0.84813      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4396    5.3110 -0.82920      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4397    5.4834 -0.80932      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4398    5.6528 -0.78560      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4399    5.8106 -0.75423      0.0000        0.00    0.00  0.00
    4400    5.9782 -0.73692      0.0000        0.00    0.00    0.00

   NODE        X           Y           Z         THXY    THYZ    THZX
    4401    6.1378 -0.73298      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4402    6.3065 -0.72152      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4403    6.4771 -0.70543      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4404    6.6482 -0.68815      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4405    6.8196 -0.67098      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4406    6.9908 -0.65314      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4407    7.1588 -0.63272      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4408    7.3151 -0.60778      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4409    7.4815 -0.59366      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4410    7.6402 -0.58739      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4411    7.8061 -0.57769      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4412    7.9701 -0.56818      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4413    8.1303 -0.56123      0.0000        0.00    0.00    0.00
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    4414    8.2925 -0.57450      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4415    8.4559 -0.60845      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4416    8.8151 -0.58799      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4417    8.7428 -0.77325      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4418    8.5558 -0.78662      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4419    8.3510 -0.79554      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4420    8.1694 -0.86260      0.0000        0.00    0.00    0.00

   NODE        X           Y           Z         THXY    THYZ    THZX
    4421    7.9989 -0.89223      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4422    7.8234 -0.91060      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4423  7.6397 -0.92212      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4424    7.4310 -0.91428      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4425    7.2285 -0.96532      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4426    7.0443 -0.99402      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4427    6.8636 -1.0163      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4428    6.6836 -1.0376      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4429    6.5053 -1.0567      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4430    6.3248 -1.0725      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4431    6.1382 -1.0812      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4432    5.9285 -1.0752      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4433    5.7232 -1.1260      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4434    5.5374 -1.1556      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4435    5.3553 -1.1803      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4436    5.1757 -1.2006      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4437    4.9938 -1.2232      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4438    4.8049 -1.2523      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4439    4.6151 -1.3003      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4440    4.4271 -1.3341      0.0000        0.00    0.00    0.00

   NODE    X           Y           Z         THXY    THYZ    THZX
    4441    4.2362 -1.3398      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4442    4.0415 -1.3396      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4443    3.8508 -1.3497      0.0000        0.00   0.00    0.00
    4444    3.6657 -1.3646      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4445    3.4852 -1.3907      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4446    3.2986 -1.4328      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4447    3.1016 -1.4721      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4448    2.9047 -1.4944      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4449    2.7089 -1.5128      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4450    2.5111 -1.5313      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4451    2.3222 -1.5534      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4452    2.1402 -1.5754      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4453    1.9606 -1.5926      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4454    1.7789 -1.6065      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4455    1.6011 -1.6220      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4456    1.4234 -1.6271      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4457    1.2200 -1.6078      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4458    1.0306 -1.6594      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4459   0.85987 -1.6769      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4460   0.61749 -2.2978      0.0000        0.00    0.00    0.00

   NODE        X           Y           Z         THXY THYZ    THZX
    4461    1.9272 -1.3065      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4462    2.6545 -1.1588      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4463   0.56166 -1.5728      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4464   0.76356 -1.5281      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4465   0.93120 -1.5156      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4466    1.0735 -1.5089      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4467    8.9912 -0.58003      0.0000        0.00    0.00    0.00
  4468    8.9256 -0.75742      0.0000        0.00    0.00    0.00

    4469   0.71157 -1.6861      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4470   0.57816 -1.8185      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4471    2.0204 -1.4303      0.0000      0.00    0.00    0.00
    4472    2.1951 -1.4075      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4473    2.3836 -1.3815      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4474    2.5786 -1.3552      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4475   0.34556 -1.5305      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4476    2.8643 -1.1920      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4477    3.0458 -1.1740      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4478    3.1926 -1.1438      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4479    3.3473 -1.2115      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4480    3.5513 -1.1950      0.0000        0.00    0.00    0.00
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   NODE        X           Y           Z         THXY    THYZ    THZX
    4481    3.7363 -1.1779     0.0000        0.00    0.00    0.00
    4482    3.9208 -1.1603      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4483    4.1240 -1.1432      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4484    4.2579 -1.0437      0.0000        0.00    0.00    0.00

4485    4.3987 -1.0364      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4486    4.5331 -1.0103      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4487    4.6854 -1.0776      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4488    4.8849 -1.0521      0.0000    0.00    0.00    0.00
    4489    5.0666 -1.0334      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4490    5.2443 -1.0136      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4491    5.4213 -0.99258      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4492    5.5964 -0.96752      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4493    5.7681 -0.93788      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4494    5.9094 -0.88228      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4495    6.0559 -0.90450      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4496    6.2287 -0.90052      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4497    6.4034 -0.88747      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4498    6.5783 -0.87088      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4499    6.7534 -0.85256   0.0000        0.00    0.00    0.00
    4500    6.9291 -0.83294      0.0000        0.00    0.00    0.00

   NODE        X           Y           Z         THXY    THYZ    THZX
    4501    7.1026 -0.81062      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4502    7.2717 -0.78515      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4503    7.4114 -0.73295      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4504    7.5573 -0.75706      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4505    7.7299 -0.74749      0.0000  0.00    0.00    0.00
    4506    7.9001 -0.73615      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4507    8.0626 -0.72207      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4508    8.2015 -0.70405      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4509    9.0747 -0.42325      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4510    8.6355 -0.59688      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4511    4.4996 -1.1686      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4512    4.3220 -1.1859      0.0000        0.00    0.00   0.00
    4513    3.1657 -1.2999      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4514    2.9775 -1.3297      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4515    2.7808 -1.3443      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4516    1.5095 -1.4869 0.0000        0.00    0.00    0.00
    4517    9.1047 -0.73669      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4518   0.38005 -1.7595      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4519    9.3383     0.26572      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4520    9.3577 -0.15183      0.0000        0.00    0.00    0.00

   NODE        X           Y           Z         THXY    THYZ    THZX
    4521    9.4035 -0.37278      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4522    9.4352 -0.58445      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4523    9.4514 -0.80046      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4524    9.4663 -1.0216      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4525    9.4809 -1.2426      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4526    9.5057 -1.4627      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4527    9.5435 -1.6776      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4528   0.46635 -2.9073      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4529   0.49829 -2.6765      0.0000        0.00    0.00 0.00
    4530   0.44096 -2.4386      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4531   0.42863 -2.2159      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4532   0.40808 -1.9889      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4533    9.3418 -1.6120      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4534    9.1988 -0.28414      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4535    9.2841 -1.1439      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4536    9.1283 -1.0624      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4537   9.1392 -0.57922      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4538    9.2551 -0.91380      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4539    9.2544 -0.48743      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4540    9.2749 -0.68074      0.0000        0.00    0.00    0.00

   NODE        X           Y           Z         THXY    THYZ    THZX
    4541   0.44891 -3.0704      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4542    9.6404 -2.0478      0.0000        0.00    0.00    0.00
    4543    9.3488     0.84896      0.0000        0.00    0.00    0.00
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HDKH: PGS.TS. Phan Quang Thế            Lớp K10 CTM Học viên: Hoàng Minh Phúc 91

PHỤ LỤC 3: NHIỆT ĐỘ TẠI CÁC NÚT
(Chỉ in một số trang làm ví dụ)

NODE      TEMP
       1   900.00
       2   30.000
       3   865.60
       4   831.36
       5   797.31
       6   763.50
       7   730.02
       8   696.91
       9   664.22
      10   631.98
      11   600.23
      12   568.99
      13   538.25
      14   508.03
      15   478.32
      16   449.11
      17   420.38
      18  392.11
      19   364.28
      20   336.86
      21   309.83
      22   283.16
      23   256.82
      24   230.77
      25   205.00
      26   179.46
      27   154.14
      28   129.00
      29   104.03

    30   79.187
      31   54.487
      32   30.000
      33   30.000
      34   30.000
      35   30.000
      36   30.000
      37   30.000
      38   30.000
      39   30.000

……..

NODE      TEMP
     157   30.000
     158   30.000
     159   30.000
     160   30.000
     161   30.000
     162   900.00
     163   31.114
     164   32.230
     165   33.350
     166   34.475
     167   35.609
     168   36.752
     169 37.907
     170   39.075
     171   40.259
     172   41.461
     173   42.683
     174   43.926
     175   45.194
     176   46.487
     177   47.810
     178   49.163
     179   50.549
     180   51.971

  181   53.430
     182   54.930
     183   56.473
     184   58.062
     185   59.700
     186   61.388
     187   63.131
     188   64.932
     189   66.792
     190   68.717
     191   70.708
     192   72.770
     193   74.906
     194   77.120
     195   79.415

NODE      TEMP
     196   81.797
     197   84.268
     198   86.834
     199   89.498
     200   92.266
     201   95.143
     202   98.134
     203   101.24
     204   104.48
     205   107.84
     206   111.35
     207   114.99
     208   118.79
     209   122.74
     210   126.86
     211   131.15
     212   135.62
     213   140.28
     214   145.14

 215   150.21
     216   155.50
     217   161.02
     218   166.78
     219   172.79
     220   179.07
     221   185.63
     222   192.49
     223   199.66
     224   207.16
     225   215.01
     226   223.22
     227   231.83
     228   240.85
     229   250.31
     230   260.23
     231   270.66
     232   281.62
     233   293.16
     234   305.32

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                                           http://www.lrc-tnu.edu.vn



Luận văn thạc sỹ   Chuyên ngành Chế tạo máy
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NODE      TEMP
     235   318.14
     236   331.68
     237   346.01
     238   361.21
     239   377.35
     240   394.55
     241   412.93
     242   432.64
     243   453.87
     244   476.88
     245   501.98
     246   529.61
     247   560.42
     248   595.36
     249   636.08
     250   685.45
     251   758.04
     252   900.00
     253   900.00
     254   900.00
     255   900.00
     256   900.00
     257   900.00
     258   900.00
     259   900.00
     260   900.00
     261   900.00
     262   900.00
     263   900.00
     264   900.00
     265   900.00
     266   900.00
     267   900.00
     268   900.00
     269   900.00
     270   900.00
     271   900.00
     272   900.00
     273   900.00
 ……………..

NODE      TEMP
    430   272.41
     431   246.20
     432   219.50
     433   193.84
     434   165.30
     435   140.10
     436   113.92
     437   89.033
     438   30.131
    439   30.185

     440   30.282
     441   30.344
     442   30.439
     443   30.504
     444   30.574
     445   30.635
     446   30.668
     447   30.724
     448   30.746
     449   30.795
     450   30.813
     451   30.856
     452   30.944
     453   30.984
     454   31.147
     455   31.186
     456   31.179
     457   31.210
     458   31.132
     459   31.154
     460   31.069
     461   31.083
     462   32.024
     463   30.936
     464   30.943
     465   282.03
     466   54.869
     467   87.422
     468   147.58

NODE      TEMP
     469   151.14
     470   156.47
     471   161.03
     472   248.77
     473   254.82
     474   263.17
     475   272.00
     476   364.92
     477   390.08
     478   377.20
     479   266.44
     480   249.14
     481   237.13
     482   162.66
     483   149.43
     484   141.22
     485   40.898
     486   38.898
     487   35.535
     488   34.837
     489   45.413
     490   47.298
     491   49.529
     492   51.999
     493   54.613
     494   56.909
     495   59.268
     496   62.274
     497   65.606
     498   69.242
     499   73.185
     500   77.495
     501   82.268
     502   87.410
     503   91.807
     504   96.259
     505   102.09
     506   108.63
     507   115.85
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NODE      TEMP
     508   123.84
     509   132.98
     510   144.14
     511   154.21
     512   162.63
     513   169.33
     514   178.17
     515   192.44
     516   206.99
     517   223.52
     518   244.03

   519   262.31
     520   278.07
     521   302.33
     522   399.09
     523   296.44
     524   286.20
     525   305.19
     526   321.71
     527   336.53
     528   367.59
     529   400.08
     530   397.51
     531   394.60
     532   391.92
     533   388.46
     534   376.82
     535   365.96
     536   359.44
     537   357.88
     538   337.32
     539   329.84
     540   322.82
     541   316.36
     542   309.22
     543   301.89
     544   294.02
     545   286.04
     546   277.21

NODE      TEMP
     547   267.58
     548   258.90
     549   250.00
     550   241.71
     551   234.39
     552   227.28
     553   223.56
     554   217.05
     555   208.62
     556   201.91
     557   194.81
     558   187.83
     559   181.22
     560   174.33
     561   167.50
     562   160.67
     563   152.69
     564   146.81
     565   141.93
     566   137.38
     567   134.53
     568   130.50
     569   125.82
     570   121.69
     571   117.67
     572   113.88
     573   110.28
     574   106.78
     575   103.49
     576   100.29
     577   97.353
     578   94.398
     579   91.802
     580   89.021
     581   84.830
     582   81.591
     583   79.149
     584   76.673
     585   74.503

NODE      TEMP
     586   72.375
     587   70.404
     588   68.490
     589   66.681
     590   64.911
     591   63.238
     592   61.596
     593   60.081
     594   58.562
     595   57.208
     596   55.757
     597   53.558
     598   51.892

 599   50.645
     600   49.369
     601   48.230
     602   47.118
     603   46.106
     604   45.122
     605   44.318
     606   43.410
     607   40.984
     608   40.002
     609   39.007
     610   38.067
     611   35.634
     612   36.412
     613   35.764
     614   36.251
     615   37.138
     616   42.144
     617   43.199
     618   44.356
     619   45.435
     620   46.302
     621   47.367
     622  48.457
     623   49.605
     624   50.828
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NODE      TEMP
    4252   124.84
    4253   133.61
    4254   143.00
    4255   152.82
    4256   162.88
    4257   172.71
    4258   183.01
    4259   194.19
    4260   205.76
    4261   217.24
    4262   228.37
    4263   239.02
    4264   249.17
    4265   258.51
    4266   267.32
    4267   276.06
    4268   283.28
    4269   289.14
    4270   402.81
    4271   525.12
    4272   509.32
    4273   492.72
    4274   474.52
    4275   425.27
    4276   32.403
    4277   292.61
    4278   410.52
    4279   395.96
    4280   379.52
    4281   544.26
    4282   453.41
    4283   409.67
    4284   347.64
    4285   327.81
    4286   305.77
    4287   284.45
    4288   264.83
    4289   246.38
    4290   229.20

NODE      TEMP
    4291   213.24
    4292   198.86
    4293   186.14
    4294   174.22
    4295   162.74
    4296   152.12
    4297   142.25
    4298   133.08
    4299   124.64
    4300   116.87
    4301   109.73
    4302   103.32
    4303   97.342
    4304   91.699
    4305   86.458
   4306   81.591

    4307   77.094
    4308   72.917
    4309   69.011
    4310   65.394
    4311   62.103
    4312   59.009
    4313   56.082
    4314   53.339
    4315   50.757
    4316   48.334
    4317   46.029
    4318   43.802
    4319   41.660
    4320   39.553
    4321   37.440
    4322   36.506
    4323   38.139
    4324   39.893
    4325   41.658
    4326   43.398
    4327   45.273
    4328   47.364
    4329   49.748

NODE      TEMP
    4330   52.278
    4331   54.848
    4332   57.589
    4333   60.556
    4334   63.754
    4335   67.232
    4336   71.178
    4337   75.796
    4338   80.695
    4339   85.638
    4340   90.969
    4341   96.745
    4342   103.00
    4343   109.70
    4344   116.74
    4345   124.08
    4346   132.68
    4347   143.04
    4348   154.02
    4349   165.35
    4350   176.76
    4351   187.72
    4352   198.94
    4353   211.55
    4354   225.01
    4355   238.79
    4356   252.11
    4357   264.60
    4358   276.49
    4359   287.89
    4360   298.12
    4361   308.82
    4362   319.85
    4363   327.34
    4364   332.20
    4365   363.23
    4366   481.79
    4367   468.56
    4368   458.13
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NODE      TEMP
    4369   445.04
    4370   425.08
    4371   375.22
    4372   34.928
    4373   338.60
    4374   292.87
    4375   370.37
    4376   354.56
    4377   337.53
    4378   499.89
    4379   401.27
    4380   359.16
    4381   315.57
    4382   297.31
    4383   278.27
    4384   258.50
    4385   240.35
    4386   223.25
    4387   207.53
    4388   193.16
    4389   181.89
    4390   171.42
    4391   161.13
    4392   150.85
    4393   140.55
    4394   131.21
    4395   122.79
    4396   115.09
    4397   108.04
    4398   101.73
    4399   96.482
    4400   90.945
    4401   85.821
    4402   80.947
    4403   76.460
    4404   72.313
    4405   68.456
    4406   64.887
    4407   61.658

NODE      TEMP
    4408 58.900
    4409   56.028
    4410   53.406
    4411   50.858
    4412   48.488
    4413   46.292
    4414   44.094
    4415   41.932
    4416   37.929
    4417   38.153
    4418   40.057
    4419   42.286

 4420   44.013
    4421   45.892
    4422   48.024
    4423   50.478
    4424   53.728
    4425   56.460
    4426   59.342
    4427   62.469
    4428   65.842
    4429   69.492
    4430   73.563
    4431   78.328
    4432   84.641
    4433   89.840
    4434   95.423
    4435   101.49
    4436   108.12
    4437   115.31
    4438   123.11
    4439   130.54
    4440   139.13
    4441   150.39
    4442   163.35
    4443   176.36
    4444   189.49
    4445   201.97
    4446   213.74

NODE      TEMP
    4447   226.92
    4448   242.44
    4449   258.64
    4450   275.06
    4451   289.67
    4452   302.98
    4453   316.13
    4454   329.20
    4455   340.47
    4456   352.93
    4457   371.86
    4458   371.19
    4459   376.31
    4460   235.92
    4461   378.91
    4462   317.74
    4463   416.95
    4464   419.00
    4465   412.95
    4466   405.84
    4467   36.083
    4468   36.378
    4469   381.28
    4470   353.75
    4471   343.32
    4472   329.47
    4473   313.71
    4474   296.52
    4475   436.39
    4476   287.50
    4477   268.80
    4478   255.88
    4479   232.68
    4480   214.66
    4481   199.57
    4482   185.55
    4483   171.10
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NODE      TEMP
    4486   150.51
    4487   138.02
    4488   128.15
    4489   119.71
    4490   112.15
    4491   105.24
    4492   99.053
    4493   93.565
    4494   90.076
    4495   84.845
    4496   79.798
    4497   75.282
    4498   71.168
    4499   67.388
    4500   63.889
    4501   60.714
    4502   57.868
    4503   55.962
    4504   53.312
    4505   50.731
    4506   48.365
    4507   46.260
    4508   44.583
    4509   35.408
    4510   39.888
    4511   144.40
    4512   154.65
    4513   241.33
    4514   257.03
    4515   275.98
    4516   378.81
    4517   34.703
    4518   375.87
    4519   32.296
    4520   32.350
    4521   31.941
    4522   31.680
    4523   31.551
    4524   31.398

NODE     TEMP
    4525   31.210
    4526   30.938
    4527   30.617
    4528   98.817
    4529   151.02
    4530   208.10
    4531   261.46
    4532   317.43
    4533   31.479
    4534   34.139
    4535   32.602

 4536   33.899
    4537   34.574
    4538   33.128
    4539   33.475
    4540   33.169
    4541   62.084
    4542   30.114
    4543   31.497
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HDKH: PGS.TS. Phan Quang Thế            Lớp K10 CTM Học viên: Hoàng Minh Phúc 97

PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH CÁC PHẦN TỬ
(Chỉ in một số trang làm ví dụ)

***** POST1 ELEMENT NODAL THERMAL GRADIENT LISTING *****

  ELEMENT=       1        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
    3553 -82.531      412.91      0.0000      421.08
    3566 -109.49      418.61      0.0000      432.69
   3554 -90.762      435.34      0.0000      444.70

  ELEMENT=       2        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
    3553 -82.561      412.87      0.0000      421.04
    3565 -94.970      393.81      0.0000  405.10
    3566 -109.64      418.39      0.0000      432.52

  ELEMENT=       3        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
    3571 -149.86      419.93      0.0000      445.87
    3573 -122.01      391.99   0.0000      410.54
    3574 -155.01      373.62      0.0000      404.50

  ELEMENT=       4        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
    3571 -150.96      422.40      0.0000      448.57
    3566 -109.66    418.15      0.0000      432.29
    3573 -121.11      389.98      0.0000      408.36

  ELEMENT=       5        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
    3774 -40.632      310.60      0.0000      313.25
    3670 -39.635      315.98      0.0000      318.45
    3679 -35.921      311.52      0.0000      313.58

  ELEMENT=       6        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
    3774 -41.001      310.64      0.0000      313.34
    3680 -44.476      314.83      0.0000      317.96
    3670 -39.219      315.93      0.0000      318.35

 ***** POST1 ELEMENT NODAL THERMAL GRADIENT LISTING *****
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  LOAD STEP=     1  SUBSTEP=     1
   TIME=    1.0000      LOAD CASE=   0

  THE FOLLOWING X,Y,Z VALUES ARE IN GLOBAL COORDINATES

  ELEMENT=       7        PLANE35
    NODE    TGX TGY         TGZ         TGSUM
    3555 -113.93      450.91      0.0000      465.08
    3675 -183.19      500.50      0.0000      532.98
    3537 -102.24      499.37      0.0000      509.73

  ELEMENT=       8        PLANE35
    NODE  TGX         TGY         TGZ         TGSUM
    3555 -113.33      457.10      0.0000      470.94
    3571 -152.47      422.68      0.0000      449.34
    3675 -184.69      484.96      0.0000      518.94

  ELEMENT=       9        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
    4535 -7.0109      1.4557      0.0000      7.1604
    4538 -8.2801      1.1864      0.0000      8.3647
    4536 -7.7566      2.1256      0.0000      8.0426

  ELEMENT=      10       PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
    4535 -7.0150      1.4552      0.0000      7.1643
    4524 -7.3669     0.27714      0.0000      7.3721
    4538 -8.2677      1.1880      0.0000      8.3527

  ELEMENT=      11        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
    3727 -2.7757      2.0997      0.0000      3.4804
    4533 -4.1963      1.9455      0.0000      4.6253
    3828 -3.6612      2.9346      0.0000      4.6922

  ELEMENT=      12        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
    3727 -2.7828      2.0986      0.0000      3.4854
    4527 -3.4668     0.80261      0.0000      3.5585
    4533 -4.1873      1.9469      0.0000      4.6178
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 ***** POST1 ELEMENT NODAL THERMAL GRADIENT LISTING *****

  LOAD STEP=     1  SUBSTEP=     1
   TIME=    1.0000      LOAD CASE=   0

  THE FOLLOWING X,Y,Z VALUES ARE IN GLOBAL COORDINATES

  ELEMENT=      13        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
    4470 -39.570      249.98      0.0000      253.09
    4463 -42.513      259.13      0.0000      262.59
    4518 -33.516      254.96      0.0000      257.15

  ELEMENT=      14        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
    4470 -39.288      250.00      0.0000      253.07

  4469 -46.402      252.46      0.0000      256.69
    4463 -42.906      259.10      0.0000      262.63

  ELEMENT=      15        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
    3726 -13.128 -0.99571      0.0000 13.166
    3980 -12.835 -0.72310      0.0000      12.855
    3881 -12.788 -1.0619      0.0000      12.832

  ELEMENT=      16        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
    3726 -13.125 -0.99555  0.0000      13.162
    3827 -13.174 -0.67826      0.0000      13.191
    3980 -12.845 -0.72355      0.0000      12.866

  ELEMENT=      17        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
    3679 -35.682   312.00      0.0000      314.04
    3974 -37.007      306.71      0.0000      308.93
    3774 -40.786      310.29      0.0000      312.96

  ELEMENT=      18        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
    3679 -36.093      311.95      0.0000      314.03
       6 -31.875      309.50      0.0000      311.13
    3974 -36.561      306.76      0.0000      308.93
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 ***** POST1 ELEMENT NODAL THERMAL GRADIENT LISTING *****

  LOAD STEP=     1  SUBSTEP=     1
   TIME=    1.0000      LOAD CASE=   0

  THE FOLLOWING X,Y,Z VALUES ARE IN GLOBAL COORDINATES

  ELEMENT=  19        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
    4171 -31.447      232.34      0.0000      234.46
    4460 -33.202      236.44      0.0000      238.76
    4530 -28.249      235.78      0.0000      237.47

ELEMENT=      20        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
    4171 -31.203      232.37      0.0000      234.46
    4080 -35.191      233.00      0.0000      235.64
    4460 -33.486      236.40      0.0000      238.76

  ELEMENT=      21        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
    3546 -46.681      340.16      0.0000      343.35
    3560 -53.558      342.97      0.0000      347.13
    3547 -47.555      346.20      0.0000      349.45

  ELEMENT=      22        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
    3546 -46.633      340.23      0.0000      343.41
    3559 -51.447      334.06      0.0000      338.00
    3560 -53.736      342.73      0.0000      346.92

  ELEMENT=      23        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
    4539 -10.208     0.42366      0.0000      10.217
    4540 -9.3437     0.67034      0.0000      9.3677
    4522 -9.5234 -0.18861      0.0000      9.5253

  ELEMENT=      24        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
    4539 -10.211     0.42333      0.0000      10.220
    4537 -10.047      1.0723      0.0000      10.104
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    4540 -9.3479     0.66990      0.0000      9.3718

 ***** POST1 ELEMENT NODAL THERMAL GRADIENT LISTING *****

  LOAD STEP=     1  SUBSTEP=     1
   TIME=    1.0000      LOAD CASE=   0

  THE FOLLOWING X,Y,Z VALUES ARE IN GLOBAL COORDINATES

  ELEMENT=      25        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
    4079 -5.6731      1.9745      0.0000      6.0069
    4525 -6.1396     0.52445      0.0000      6.1620
    4535 -7.0126      1.4529      0.0000      7.1615

  ELEMENT=      26        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
    4079 -5.6695      1.9692      0.0000      6.0018
    4526 -4.8231     0.71754      0.0000      4.8762
    4525 -6.1418     0.52762      0.0000      6.1644

  ELEMENT=      27        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM

 4374 -37.193      241.89      0.0000      244.73
    4531 -30.001      240.84      0.0000      242.70
    4460 -33.520      236.39      0.0000      238.75

  ELEMENT=      28        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ  TGSUM
    4374 -37.488      242.27      0.0000      245.16
    4532 -31.973      246.91      0.0000      248.97
    4531 -29.768      240.53      0.0000      242.36

  ELEMENT=      29        PLANE35
    NODE    TGX         TGY   TGZ         TGSUM
    4072 -47.241      297.35      0.0000      301.08
    4184 -48.724      286.68      0.0000      290.79
    4085 -56.075      292.12      0.0000      297.45

  ELEMENT=      30        PLANE35
    NODE    TGX    TGY         TGZ         TGSUM
    4072 -47.520      297.29      0.0000      301.06
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    4081 -39.169      290.29      0.0000      292.92
    4184 -48.519      286.73      0.0000      290.80

 ***** POST1 ELEMENT NODAL THERMAL GRADIENT LISTING *****

  LOAD STEP=     1  SUBSTEP=     1
   TIME=    1.0000      LOAD CASE=   0

  THE FOLLOWING X,Y,Z VALUES ARE IN GLOBAL COORDINATES

  ELEMENT=      31        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
    3778 -58.927      311.88      0.0000      317.40
    4174 -56.099      301.00      0.0000      306.19
    3878 -64.824     304.85      0.0000      311.66

  ELEMENT=      32        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
    3778 -58.426      311.67      0.0000      317.10
    3874 -50.070      306.35      0.0000      310.41
    4174 -56.434      301.14      0.0000      306.38

  ELEMENT=      33        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
    3574 -155.06      374.14      0.0000      405.00
    3784 -138.91      338.33      0.0000      365.74
    3681 -180.29      347.66      0.0000      391.63

  ELEMENT=      34        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
    3574 -151.04      372.66      0.0000      402.11
    3673 -120.15      359.02      0.0000      378.59
    3784 -142.25      339.57      0.0000      368.16

  ELEMENT=      35        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
    3537 -99.813      501.79      0.0000      511.62
    3675 -192.60      491.14      0.0000      527.56
    3538 -121.52      579.67      0.0000      592.27

  ELEMENT=      36        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
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    3561 -60.261      348.49      0.0000      353.66
    3572 -59.301      337.61      0.0000      342.78
    3568 -69.184      344.44      0.0000      351.32

 ………………………………………………………

  ELEMENT=    2168        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
     281 -35.506      337.12    0.0000      338.99
    3526 -39.315      333.87      0.0000      336.18
    3527 -40.710      338.89      0.0000      341.33

  ELEMENT=    2169        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
     283 -35.025     332.53      0.0000      334.37
    3525 -38.283      329.75      0.0000      331.97
    3526 -39.320      333.91      0.0000      336.21

  ELEMENT=    2170        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
     285 -34.617      328.64      0.0000      330.46
    3524 -37.451      326.15      0.0000      328.29
    3525 -38.293      329.77      0.0000      331.98

  ELEMENT=    2171        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
     287 -34.289      325.39      0.0000      327.19
    3523 -36.666      323.08      0.0000      325.15
    3524 -37.447      326.17      0.0000      328.32

  ELEMENT=    2172        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
     289 -34.025      322.70      0.0000      324.49
    3522 -35.896      320.61      0.0000      322.61
    3523 -36.668      323.11      0.0000      325.19

 ***** POST1 ELEMENT NODAL THERMAL GRADIENT LISTING *****

  LOAD STEP=     1  SUBSTEP=     1
   TIME=    1.0000      LOAD CASE=   0

  THE FOLLOWING X,Y,Z VALUES ARE IN GLOBAL COORDINATES
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  ELEMENT=    2173        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
    3522 -35.894      320.67      0.0000      322.68
     291 -33.790      320.53      0.0000      322.30
    3540 -35.077      319.08 0.0000      321.00

  ELEMENT=    2174        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
     162 -125.96      1196.3      0.0000      1202.9
     253 -96.226      913.91      0.0000      918.96
    3539 -399.22  719.87      0.0000      823.16

  ELEMENT=    2175        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
     253 -96.226      913.91      0.0000      918.96
     255 -74.476      707.34      0.0000      711.25
    3539 -311.15      707.90      0.0000      773.26

  ELEMENT=    2176        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
     255 -72.096      684.73      0.0000      688.52
     257 -62.247      591.19      0.0000      594.46
    3538 -132.03      574.18      0.0000      589.17

  ELEMENT=    2177        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
     257 -62.247      591.19      0.0000      594.46
     259 -54.765      520.13      0.0000      523.00
    3538 -115.13      577.04      0.0000      588.41

  ELEMENT=    2178        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
     259 -55.353      525.72      0.0000      528.62
     261 -50.572      480.31      0.0000      482.96
    3537 -98.543      499.69      0.0000      509.32

 ***** POST1 ELEMENT NODAL THERMAL GRADIENT LISTING *****

  LOAD STEP=     1  SUBSTEP=     1
   TIME=    1.0000      LOAD CASE=   0

  THE FOLLOWING X,Y,Z VALUES ARE IN GLOBAL COORDINATES
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  ELEMENT=    2179        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
    261 -50.621      480.77      0.0000      483.43

     263 -47.211      448.39      0.0000      450.86
    3536 -78.351      458.22      0.0000      464.87

  ELEMENT=    2180        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ    TGSUM
     263 -47.201      448.29      0.0000      450.77
     265 -44.616      423.74      0.0000      426.08
    3535 -67.314      431.17      0.0000      436.39

  ELEMENT=    2181        PLANE35
    NODE    TGX         TGY     TGZ         TGSUM
     265 -44.610      423.68      0.0000      426.02
     267 -42.580      404.40      0.0000      406.64
    3534 -61.172      410.05      0.0000      414.59

  ELEMENT=    2182        PLANE35
    NODE    TGX      TGY         TGZ         TGSUM
     267 -42.572      404.33      0.0000      406.56
     269 -40.939      388.82      0.0000      390.97
    3533 -56.082      393.14      0.0000      397.12

  ELEMENT=    2183        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
     269 -40.930      388.73      0.0000      390.88
     271 -39.593      376.03      0.0000      378.11
    3532 -52.064      379.29      0.0000      382.84

  ELEMENT=    2184        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
     271 -39.583      375.94      0.0000      378.02
     273 -38.473      365.40      0.0000      367.42
    3531 -48.737      368.06      0.0000      371.28

 ***** POST1 ELEMENT NODAL THERMAL GRADIENT LISTING *****

  LOAD STEP=     1  SUBSTEP=     1
   TIME=    1.0000      LOAD CASE=   0
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  THE FOLLOWING X,Y,Z VALUES ARE IN GLOBAL COORDINATES

  ELEMENT=    2185        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
     273 -38.465      365.32      0.0000      367.34
     275 -37.533      356.47      0.0000      358.44
    3530 -45.950      358.74      0.0000      361.67

  ELEMENT=    2186        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
     275 -37.528      356.42      0.0000      358.39
     277 -36.739      348.93      0.0000      350.86
    3529 -43.539      351.25      0.0000      353.93

  ELEMENT=    2187        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
     277 -36.737      348.91      0.0000      350.84
     279 -36.067 342.54      0.0000      344.44
    3528 -41.862      344.62      0.0000      347.16

  ELEMENT=    2188        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
     279 -36.066      342.54      0.0000      344.43
     281 -35.497      337.13      0.0000      338.99
    3527 -40.730      338.87      0.0000      341.31

  ELEMENT=    2189        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
     281 -35.495      337.12      0.0000      338.98
     283 -35.013      332.53      0.0000      334.37
    3526 -39.347      333.89      0.0000      336.20

  ELEMENT=    2190        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
     283 -35.011      332.52      0.0000      334.36
     285 -34.604      328.65      0.0000      330.47
    3525 -38.302      329.76      0.0000      331.98

 ***** POST1 ELEMENT NODAL THERMAL GRADIENT LISTING *****

  LOAD STEP=     1  SUBSTEP=     1
   TIME=    1.0000      LOAD CASE=   0
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  THE FOLLOWING X,Y,Z VALUES ARE IN GLOBAL COORDINATES

  ELEMENT=    2191        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
     285 -34.602      328.64      0.0000      330.45
     287 -34.262      325.40      0.0000      327.20
    3524 -37.473      326.16      0.0000      328.30

  ELEMENT=    2192        PLANE35
   NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM

     287 -34.259      325.37      0.0000      327.17
     289 -33.980      322.72      0.0000      324.50
    3523 -36.704      323.10      0.0000      325.17

  ELEMENT=    2193    PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
     289 -33.974      322.67      0.0000      324.46
     291 -33.750      320.54      0.0000      322.32
    3522 -35.964      320.65      0.0000      322.66

  ELEMENT=    2194        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
     293 -33.573      318.86      0.0000      320.62
     295 -33.445      317.65      0.0000      319.40
    3521 -35.004      317.62      0.0000      319.54

  ELEMENT=    2195        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
     295 -33.424      317.45      0.0000      319.20
     297 -33.368      316.91      0.0000      318.66
    3520 -34.092      316.06      0.0000   317.89

  ELEMENT=    2196        PLANE35
    NODE    TGX         TGY         TGZ         TGSUM
     297 -33.368      316.91      0.0000      318.66
     299 -33.337      316.62      0.0000      318.37
    3520 -33.703      315.97    0.0000      317.76

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                                           http://www.lrc-tnu.edu.vn



Luận văn thạc sỹ   Chuyên ngành Chế tạo máy

HDKH: PGS.TS. Phan Quang Thế            Lớp K10 CTM Học viên: Hoàng Minh Phúc 108

TÓM TẮT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẠC SỸ KỸ THUẬT
"XÁC ĐỊNH TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ TRONG DỤNG CỤ PCBN

KHI TIỆN CỨNG TRỰC GIAO"

TÓM TẮT
Biến dạng dẻo của vật liệu gia công trong vùng tạo phoi, vùng bíên dạng thứ

hai và ma sát giữa VLGC với các mặt của dụng cụ trong quá trình cắt sinh nhiệt làm

tăng nhiệt độ ở vùng gần lưỡi cắt dẫn đến giảm sức bền của dao ở vùng này gây phá

huỷ bộ phận đến toàn bộ khả năng làm việc của lưỡi cắt. Nhiệt cắt và nhiệt độ trong

dụng cụ tăng khi cắt với vận tốc cao và lượng chạy dao lớn hoặc vật liệu gia công

có nhiệt độ nóng chảy cao là nguyên nhân làm giảm năng xuất cắt gọt.

Tiện cứng (hard turning) là thuật ngữ dùng để chỉ phương pháp gia công các

chi tiết có độ cứng cao (thường là các chi tiết đã qua nhiệt luyện đạt độ cứng 45 - 70

HRC). Với độ cứng vật liệu gia công cao như vậy đòi hỏi công cắt phải lớn, do đó

nhiệt cắt sinh ra rất lớn, nên mòn và cơ chế mòn của dụng cụ khi tiện cứng có sự

khác biệt rất lớn so với tiện thông thường.

Việc xác định trường nhiệt độ trong dụng cụ cắt nói chung và trong dụng cụ

CBN nói riêng là một vấn đề khó khăn nhưng rất quan trọng trong thiết kế, chế tạo

và sử dụng dụng cụ, bởi vì nhiệt độ và sự phân bố nhiệt độ trong dụng cụ có quan

hệ mật thiết với quá trình suy giảm độ cứng của VLDC ở vùng lưỡi cắt cũng như cơ

chế mòn và tốc độ mòn xảy ra ở đó.

Luận văn đã đưa ra được sơ đồ trường nhiệt độ phân bố trong dụng cụ CBN

khi tiện cứng trực giao. Đồng thời, tác giả đã mô phỏng được quá trình biến thiên

của nhiệt độ theo thời gian trong dụng cụ CBN.

CÁC TỪ KHOÁ

1. Tiện cứng

2. Trường nhiệt độ

3. Tiện trực giao

4. Phương pháp phần tử hữu hạn xác định trường nhiệt độ

5. Nhiệt căt
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