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Wstęp

Przedstawiono zastosowanie maksymalnego dostępnego

ciśnienia podczas operacji cięcia. Wzrost energii hydraulicznej i

przekształcenie jej w ultraszybki strumień wody powoduje

głębsze i szybsze cięcie. Zaprezentowano także teoretyczne

aspekty wykorzystania ultraszybkich strumieni wodnych.

Pokazano zachowanie tego strumienia wody w interakcji z

materiałem docelowym. Przeanalizowano także właściwości

termodynamiczne strumienia wody oraz przedstawiono badania

wpływu wybranych ciśnień na jakość krawędzi skrawającej

przetworzonego kompozytu z włókna węglowego (CFC) oraz na

zużycie dyszy wodnej poddanej działaniu ultra-wysokiego

ciśnienia (UHP).

Zwiększenie wydajności obróbki strumieniem wody można

osiągnąć dzięki zwiększeniu koncentracji energii przekazywanej

do przedmiotu obrabianego. Można to uzyskać podnosząc moc

hydrauliczną na dwa sposoby: zwiększając natężenie przepływu

lub zwiększając ciśnienie robocze. W urządzeniach stosowanych

w przemyśle wykle używane jest ciśnienie robocze 400 MPa i

przepływ wody ok. 4 dm3/min, wytwarzane w typowym

multiplikatorze ciśnienia. Niedawno wprowadzone na rynek

urządzenia nowej generacji mogą osiągać ciśnienie do 620 MPa.

Najnowszym osiągnięciem jest zastosowanie wysoko-

ciśnieniowych pomp typu autofrettage, które wytwarzają

ciśnienie do 1200 MPa przy przepływie wody 0,4 dm3/min.

Aby określić maksymalną średnicę dyszy (di), którą można

zastosować pod znanym ciśnieniem i przy znanym natężeniu

przepływu w pracy ciągłej, pokazano na Rys.1. Dla ciśnienia

1200 MPa i natężenia przepływu 0,4 dm3/min dysza o typowym

współczynniku wypływu Cd = 0,7 powinna mieć średnicę

wewnętrzną di = 0,09 mm. Ponieważ współczynnik Cd przy tak

wysokich ciśnieniach nie jest dokładnie znany, wybrano dyszę o

średnicy wewnętrznej 0,08 mm.

Procedura badawcza

Jako źródło ultra-wysokiego ciśnienia wykorzystano pompę typu

BHDT1200.04, przedstawioną na Rys. 2. Urządzenie to pracuje w

układzie dwóch połączonych multiplikatorów hydraulicznych.

Połączenie pompy z głowicą roboczą realizowane jest za pomocą

specjalnej rury UHP (1200 MPa) o długości 6 m, średnicy

zewnętrznej 3/8 "(9,5 mm) i średnicy wewnętrznej 1/16" (1,5 mm).

Wyniki badań

Przykładowe wyniki cięcia kompozytów z włókna

węglowego o łącznej grubości 8 mm

przedstawiono na Rys. 3. Można tu zaobserwować

typową strukturę powierzchni po cięciu

strumieniem wody. W połowie grubości materiału

można zaobserwować gwałtowny wzrost

chropowatości na ciętej powierzchni. Nie

zaobserwowano żadnych efektów rozwarstwiania,

które często powstają w tego typu materiale po

obróbce strumieniem czystej wody lub

strumieniem wody o niskiej zawartości ścierniwa.

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów

wyciągnięto następujące wnioski:

• W przypadku cięcia strumieniem wody możliwe

jest zastosowanie pomp UHP przeznaczonych do

procesu autofrettage. Wymaga to modyfikacji linii

UHP i zainstalowania dodatkowego zbiornika

ciśnieniowego do wygładzania pulsacji.

• Nie zaleca się stosowania dysz z szafiru,

natomiast należy polecić dysze diamentowe

dostępne obecnie na rynku.

• Wszystkie zbędne połączenia między uchwytem

dyszy a pompą UHP powinny być wyeliminowane.

• Jednym z głównych problemów jest zapewnienie

odpowiedniego materiału na korpus dyszy,

zdolnego wytrzymać ekstremalne naprężenia, gdyż

użycie ciśnienia rzędu 1000 MPa powoduje

odkształcenie plastycznie standardowych korpusów

dysz. Dlatego do dalszych testów należy

zastosować diamentową dyszą w specjalnej

obudowie, odpornej na ekstremalne obciążenia.

Rys. 3. Przykład przeciętej powierzchni: a) widok makroskopowy, b) mapa 2D, c) mapa 3D. 

Rys. 2. Pompa BHDT typu 1200.04 

Rys. 1. Teoretyczna zależność ciśnienia i natężenia przepływu wody od średnicy dyszy. 

Współczynnik kontrakcji Cd = 0,7


