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Теорія ресурсозберігаючих
процесів пластичної обробки
матеріалів

СЕКЦІЯ
УДК 621.777, 621.77.01

РОЗРАХУНОК ЕНЕРГЕТИЧНИМ МЕТОДОМ СИЛ, ЩО ДІЮТЬ НА
ВЕРХНЮ НАПІВМАТРИЦЮ ПРИ БОКОВОМУ ВИДАВЛЮВАННІ
Алієв І.С., Левченко В.М., Корденко М.Ю.
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
Процеси холодного об'ємного видавлювання широко використовують для отримання
суцільних і порожнистих деталей, а також напівфабрикатів з фланцями або бічними відростками
різної геометрії. Зокрема, при виготовленні деталей бічним видавлюванням для забезпечення
вилучення деформованої заготовки доводиться використовувати складені матриці, що складаються з
двох елементів: верхній та нижній напівматриць. В процесі деформування метал, що перетікає в
бічний відросток, чинить силову дію на ці елементи, як у вертикальному (розкриття матриці), так і в
горизонтальному (зміщення напвіматриць) напрямках, що викликає їх пружні деформації, а також
може привести до відносного зміщення верхньої напівматриці відносно нижньої в одному або обох
напрямках і навіть поломки складеної матриці. Зсув елементів складеної матриці негативно впливає
на якість отримуваної деталі: внаслідок вертикального зсуву збільшується товщина бічного
елемента, що видавлюється, а горизонтального – його довжина. Також в результаті утворення
зазорів між напівматрицями можливе затікання в них металу і утворення задирок, для видалення
яких потрібна додаткова операція. Оскільки холодне видавлювання характеризується досить
значною силою, що деформує, то і навантаження на елементи матриці теж може досягати великих
значень. Тому, визначення сил, діючих, зокрема, на верхній елемент складеної матриці (верхню
напівматрицю), є актуальним завданням. Для розрахунку навантажень на інструмент можна
застосовувати добре зарекомендувавший себе метод скінченних елементів (МСЕ). Він дозволяє не
тільки визначити силу деформації, але і сили та розподілені навантаження, що діють на робочий
інструмент штампа як при навантаженні в процесі видавлювання, так і під час розвантаження. Так,
наприклад, за допомогою МСЕ було показано, що сила розкриття напівматриць при розвантаженні
може різко зростати, значно перевищуючи показники при навантаженні [1], що необхідно
враховувати при проектуванні інструменту. Однак використання МСЕ пов'язано зі значними
витратами часу на розрахунки, особливо якщо необхідно враховувати пружну деформацію
інструменту (це необхідно для стадії розвантаження) і, отже, будувати додатково сітку скінчених
елементів і для нього. Слід зазначити, що в багатьох випадках знати розподіл тиску на інструменті і
не потрібно, так як досить мати верхню оцінку середнього тиску на відповідних поверхнях верхньої
напівматриці і величину інтегральної сили, що діє на неї в вертикальному і горизонтальному
напрямках. Тому в таких випадках виправданий підхід, застосований для оцінки реактивних зусиль
тиску в контейнері при осаджуванні кільцевої заготовки (осесиметрична задача) Л.Г. Степанським
[2]. Суть цього підходу полягає в тому, що верхня оцінка реактивних сил можлива з енергетичного
рівняння балансу потужностей всіх сил на кінематично можливих швидкостях за умови включення
в це рівняння потужностей, що розвиваються реактивними силами на малих віртуальних
швидкостях відповідних поверхонь інструменту.
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WP  pв  Aв  v0  pi  Ai  vi ,

(1)

де WP – потужність сил на кінематично можливих швидкостях; pв – верхня оцінка середнього
тиску для операції; Aв – контактна площа тиску інструменту, що деформує; v0 – швидкість
інструменту, що деформує; pi – тиск реактивної сили на відповідній поверхні інструменту; Ai –
площа тиску реактивної сили; vi – віртуальна швидкість в напрямку дії pi .
У даній роботі вищеописаний підхід застосували до визначення верхніх величин тиску на
верхню напівматрицю в вертикальному і горизонтальному напрямках при холодному бічному
видавлюванні відростка з прямокутною формою поперечного перерізу (пласка задача) (рис. 1).
Для визначення потужності сил на кінематично можливих швидкостях WP на основі
енергетичного методу розроблено дві математичні
моделі процесу бокового видавлювання з
урахуванням потужностей реактивних сил
розкриття матриці і зсуву напівматриць. Виходячи
з того, що для цих моделей співвідношення (1)
при підстановці в нього WP тотожно виконується
при будь-яких швидкостях v0 та vi при
перетворенні в нуль множників при них, отримано
залежності верхньої оцінки середнього тиску pв ,
Рис. 1. Розрахункова схема процесу
бокового видавлювання

г

тиску pi для вертикальної (розкриття матриці) і

в

pi для горизонтальної (зсуву напівматриць) реактивних сил, що діють на верхню напівматрицю. Це
дозволило провести верхню оцінку питомих сили на пуансоні, а також вертикальної і
горизонтальної питомих сил на верхній напівматриці як функцій від ходу пуансона для різних
коефіцієнтів тертя. На рис. 2 показано результати розрахунку питомих сил на пуансоні і верхній

напівматриці для різних коефіцієнтів тертя при L  2 ; h  0,5 ; H  4 ; b  1 (всі розміри віднесено
до ширини b).

а

б

в

Рис. 2. Графіки залежності питомої сили на пуансоні (а), вертикальної (б) і горизонтальної (в) питомих
сил на верхній напівматриці як функцій від ходу пуансона для коефіцієнтів тертя: 1 – μ = 0,07; 2 –
μ = 0,1; 3 – μ = 0,15

За результатами проведених досліджень можна зробити такі висновки: отримані
результати у вигляді інженерних формул дозволяють виробляти верхню оцінку для навантажень
на пуансон і навантажень, що діють на верхню напівматрицю у вертикальному та
горизонтальному напрямках при бічному видавлюванні деталей.
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УДК 621.981.1

РОЗРАХУНОК НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ЛИСТОВОЇ
ЗАГОТОВКИ ПРИ ПОСЛІДОВНОМУ ГНУТТІ ЗІ ЗМЕНЬШЕННЯМ
ВНУТРІШНЬОГО РАДІУСУ
Кухар В.В., Нагнібеда М.М.
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь
До теперішнього часу немає перевіреної і впровадженої методики для розрахунку
напружено-деформованого стану матеріалу та залишкових напружень при гнутті профілів.
Розробка методики для розрахунку напружень при кінцевій формозміні має бути науковообґрунтована і базуватись на результатах теоретичних розрахунків. Неврахування таких
важливих факторів, як властивості матеріалу, пружинення та наявність остаточних
напружень приводить до невідповідності кінцевих розмірів профілів потрібної конфігурації і
дефектоутворення у міжвалковому просторі профілезгинальних станів.
Тому тема роботи, що спрямована на розвиток методики розрахунку напруженого
стану і залишкових напружень з врахуванням зміни внутрішнього радіусу при гнутті
профілів є актуальною.
Метою роботи є розрахунок за математичною моделлю напружено-деформованого стану і
залишкових напружень листової заготовки при згинальних операціях зі зменшенням
внутрішнього радіусу з перспективою підсилення профілів за рахунок накатки ребер жорсткості
(повздовжніх рифтів). Було апробовано метод теоретичних досліджень для напруженодеформованого стану у заготовці при гнутті. Раніше було розроблено математичну модель (1) і
(2) процесу гнуття для визначення напружено-деформованого стану у вигляді компонент
 ,  ,
тензору напружень r  z та залишкових напружень у матеріалі з врахуванням його



деформаційного зміцнення [1, 2] ( S – опір матеріалу пластичній деформації, МПа). Приймемо:
R H , R B , r ,  – зовнішній, внутрішній, поточний та нейтральний радіуси при гнутті (рис. 1).
При R H  r   маємо:
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При цьому була використана модель опису зміцнення матеріалу (3), яку було отримано
по результатах власних досліджень для сталі 08кп [3].

 S   i 08  48,038ln( i )  601,085,

(3)

де  i – інтенсивність деформацій, що розраховують попередньо [2–3].
Показано, що залишкові напруження мають суттєвий вплив на величину пружинення
профілю при знятті навантаження та показана необхідність врахування кількості переходів, а
заме значення кута між полицями профілю або внутрішнього радіусу заготовки по
переходах. На основі триманого аналітичного апарату для розрахунку напруженодеформованого стану та залишкових напружень [1, 2] було розроблено програмне
забезпечення у системі PTC Mathcad Prime 5.0.0.0.
У результаті виконаного розрахунку за схемою (рис. 1) та розробленій математичній
моделі були отримані данні та побудовані графічні залежності зміни компонентів тензора
напружень для внутрішньої та зовнішньої сторони ділянки, що згинають із зменшенням
внутрішнього радіусу RB (рис. 2).

Рис. 1. Схема напружено-деформованого стану при гнутті заготовки: S0 – початкова товщина
заготовки; S поточна товщина; r – поточний радіус;

а)

б)

Рис. 2. Зміна компонентів тензора напружень для внутрішньої та зовнішньої сторони ділянки, що
згинають у залежності від внутрішнього радіусу RB та за фіксованного значення r = : а) внутрішня
ділянка; б) – зовнішня ділянка.
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Також було проведено розрахунок розподілу залишкових напружень у середині
заготовки за фіксованого значення внутрішнього (RB = S0 = 1.4 мм) радіуса (рис. 3).

Рис. 3. Розподіл залишкових напружень у середині заготовки за фіксованого значення внутрішнього
радіуса (RB = S0 = 1.4 мм).

З аналізу графіків встановлено, що на внутрішньому шарі заготовки сконцентровані
стискаючі напруження, що зменшуються із розподілом напружень по товщині заготовки до
зовнішнього радіусу. Міцностні характеристики гнутих профілів суттєво залежать від
властивостей їх матеріалу, форми калібрів та кількості технологічних проходів.
ВИСНОВКИ Таким чином, методика розрахунку напружено-деформованого стану
гнутого профілю при послідовному гнутті заготовки зі зменшенням внутрішнього радіусу
гнуття дозволяє прогнозувати деформації та переміщення у заготовці на стадії проектування
технологічної документації. Завдяки врахуванню внутрішнього радіусу, що зменшується по
технологічних проходах, є змога підсилити профіль за рахунок додаткових конструкційних
елементів на полицях листових заготовок. Використання таких впроваджень дозволить
підвищити міцностні характеристики із досягненням економії матеріалу.
Список використаних джерел
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QUANTITATIVE DESCRIPTION OF THE MIXING OF METALS UNDER
SEVERE PLASTIC DEFORMATION
Beygelzimer Y.1, Kulagin R.2, Davydenko O.1, Dmitrenko V.1
1- Donetsk Institute for Physics and Engineering named after O.O. Galkin of the National Academy
of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
2- Institute of Nanotechnology, Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Germany
Abstract. Solid-phase synthesis by joint plastic deformation of the components under high pressure opens up completely
new possibilities in creating new materials. A key step in the materials synthesis during severe plastic deformation
(SPD) is the delivery of atoms of different components to specific locations in the sample. It is carried out due to the
mixing process in the solid phase. The details of the process are still largely unexplained in microstructural terms. This
hinders the employment of the enormous potential of SPD synthesis.
The report presents the results of studies on a mixing of metals during the formation of nanostructured metal
compositions by SPD technique.
Keywords: solid-phase synthesis; severe plastic deformation; high pressure torsion; copper; aluminum; layers; mixing

When creating new materials, the starting components are combined with each other, usually
in a liquid state. Solid-phase synthesis by joint plastic deformation of the components under high
pressure opens up completely new possibilities in this regard. The guiding principle was proposed
by the Nobel Prize winner Percy Williams Bridgman. He suggested an innovative technique based
on the torsion of samples in the form of thin disks between two anvils, and used it to create alloys
and polymers in his first experiments [1, 2]. The sample was compressed between the anvils during
the deformation under an applied pressure of tens of thousands of bars. Today the technique is
known as High Pressure Torsion (HPT).
Since the late 1980´s, HPT has been widely used to create ultrafine-grained metals and alloys
with remarkable physical and mechanical characteristics [3]. In addition to HPT other techniques
were developed, based on the Bridgman´s idea to stimulate phase transformation by applying large
deformations. This approach has a common name of SPD [4].
A key step in the materials synthesis during SPD is the delivery of atoms of different
components to specific locations in the sample. It is carried out due to the mixing process in the
solid phase. One can distinguish the mixing at different spatial scales. We can outline the synthesis
during the SPD as follows. The starting material has rather large structural characteristic size of tens
or hundreds of micrometers and can be used in various shapes, such as wires, tapes, plates, powder
particles, etc. During SPD, they are thinned to micron and submicron scale, fragmented into small
pieces and mixed together. In parallel, crystal lattice defects including vacancies, dislocations, and
grain boundaries are formed, leading to the mechanical activation of the material and acceleration
of the diffusion processes. High hydrostatic pressure in the deformation zone prevents the failure of
the material. All this creates the conditions for the formation of solid solutions, new phases, and
chemical compounds, even those that cannot be obtained by liquid-phase approach.
The scheme of SPD synthesis looks rather understandable and was already presented by P.
Bridgman in his first works [1, 2]. However, the details of the process are still largely unexplained
in microstructural terms. This hinders the employment of the enormous potential of SPD synthesis,
since without the knowledge of the process details it is impossible to gain the desired result. In
particular, without understanding the mechanisms of solid-phase mixing, it is not possible to ensure
the necessary distribution of substances throughout the sample volume.
In order to quantitatively study the mixing process, a parameter characterizing the degree of
mixing is introduced in the work. This is done as follows. Let us consider schematically the process
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of mixing two substances, A and B. They are completely separated in the initial state, and their
volume fractions are equal to a and b respectively
1 (Fig. 1).

Fig.1. Scheme of mixing two components (a – initial, b – after deformation)

During the mixing, regions with two substances are formed (Fig. 1b). We define a parameter
that would characterize the degree of mixing of substances in such areas. In the study of mixing,
first of all, it is necessary to determine the size of the averaging area, which allows introducing such
concepts as the concentration of components and field characteristics of mixing. This area plays the
role of a representative volume in the mechanics of continuous media. Its characteristic size should
be determined by the physics of the process. In the study of mixing, the averaging area will be
considered a point, similar to material points in the mechanics of continuous media.
We will consider only two scale levels, each of which is associated with its determinative
mechanisms of mixing. For the lower scale level, where mixing is due to diffusion, the
, where
is the characteristic size of the diffusion
characteristic sizes satisfy the condition
2
, where is the characteristic diffusion time and
is the effective diffusion
zone (
coefficient). According to preliminary estimations ~1 μ .

Fig. 2. Scheme of the index distribution through the sample cross section (a – scheme of samples with points
of XRD analysis, b, c, d – distribution of index for beginning, middle and complete intermixed stages two
layers respectively)

The upper scale level is characterized by the lengths
≪
, where is the size of the
sample (the area that the components originally occupy). At this level, mixing is due to the
mechanisms of advection mass transfer. Studies of mixing at the upper and lower scale levels will
be performed according to their respective methods. Below we describe the technique proposed for
the mixing at the upper scale level. At the upper level, we introduce the concepts of concentration
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of components
and
, by which we mean the volume fractions of components A and B in
the averaging zone, centered at a point . Obviously,
1. The numbers
and
are determined by EDX analysis, with a spot size ~ . As a measure of mixing
, we take
a value that satisfies the following conditions:
(1)
in areas where there is no mixing, when
0 and
1,
0;
(2)
for perfect mixing, when
, the value reaches a maximum of 1.
A variety of expressions can satisfy these conditions, of which we take the simplest:
,
1
,
1
As an example, Fig. 2 shows the distribution of the value for the workpiece of two layers of
copper and aluminum of equal thickness under the HPT deformation.
The aim of the experiment was to restore the ω(r) field in the sample volume according to the
results of its measurements in various sections of the sample. In the experiment, we have studied the
dependency of ω(r) on the properties of the materials, the geometric characteristics of the initial
sample, the number of the anvil rotations, and the deformation temperature.

Кількісний опис змішання металів при інтенсивній пластичній деформації
Бейгельзімер Я.Ю., Кулагін Р.Ю., Давиденко О.А., Дмитренко В.Ю.
Твердофазний синтез шляхом спільної пластичної деформації компонентів під високим тиском відкриває
абсолютно нові можливості в створенні нових матеріалів. Ключовим етапом синтезу матеріалів під час
інтенсивної пластичної деформації (ІПД) є доставка атомів різних компонентів в певні місця в зразку. Це
здійснюється за рахунок процесу перемішування в твердій фазі. Деталі процесу все ще значною мірою не
пояснені з точки зору мікроструктури. Це перешкоджає використанню величезного потенціалу ІПД-синтезу.
У доповіді представлені результати досліджень змішування металів при формуванні наноструктурованих
металевих композицій методом ІПД.
Ключові слова: твердофазний синтез; інтенсивна пластична деформація; крутіння під високим тиском; мідь;
алюміній; шари; змішування.

Количественное описание смешения металлов при интенсивной
пластической деформации
Бейгельзимер Я.Е., Кулагин Р.Ю., Давиденко А.А., Дмитренко В.Ю.
Твердофазный синтез путем совместной пластической деформации компонентов под высоким давлением
открывает совершенно новые возможности в создании новых материалов. Ключевым этапом синтеза
материалов во время интенсивной пластической деформации (ИПД) является доставка атомов различных
компонентов в определенные места в образце. Это осуществляется за счет процесса перемешивания в
твердой фазе. Детали процесса все еще в значительной степени не объяснены с точки зрения
микроструктуры. Это препятствует использованию огромного потенциала ИПД синтеза.
В докладе представлены результаты исследований смешения металлов при формировании
наноструктурированных металлических композиций методом ИПД.
Ключевые слова: твердофазный синтез; интенсивная пластическая деформация; кручение под высоким
давлением; медь; алюминий; слои; перемешивание.

References
1.
2.
3.
4.

Bridgman P.W. Effects of High Shearing Stress Combined with High Hydrostatic Pressure // Phys. Rev., 1935. –
V. 48. – P. 825-847.
Bridgman P.W. Polymorphic Transitions up to 50,000 Kg/Cm of Several Organic Substances // Proceedings of the
American Academy of Arts and Sciences, 1938. – V. 72. – N.6. – P. 227-268.
Valiev R.Z., Estrin Y., Horita Z. [et al.]. Producing Bulk Ultrafine-Grained Materials by Severe Plastic
Deformation: Ten Years Later // JOM, 2016. – V. 68. – P. 1216-1226.
Estrin Y., Vinogradov A. Extreme grain refinement by severe plastic deformation: A wealth of challenging science
// Acta. Mater., 2013. – V. 61. – P.782-817.

ÔÎÐÓÌ ²ÍÆÅÍÅÐ²Â ÌÅÕÀÍ²Ê²Â

401

XI МНТК “Теоретичні та практичні проблеми в обробці матеріалів тиском і якості фахової освіти”, 2020

УДК 621.7

ГАРЯЧЕ ВИДАВЛЮВАННЯ ІЗ СТАЛІ 20 КОНУСНОГО
ВІСЕСИМЕТРИЧНОГО ПОРОЖНИСТОГО НАПІВФАБРИКАТУ ДЛЯ
ПОДАЛЬШОГО ВИТЯГУВАННЯ З ПОТОНШЕННЯМ
Калюжний В.Л., Музика В.А.
КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
Розглянуте моделювання з використанням метода скінченних елементів гарячого видавлювання із сталі 20
конусного порожнистого напівфабрикатуу для подальшого витягування з потоншенням з нього відповідного
виробу. Виконані розрахунки видавлювання, виймання пуансона та виштовхування виробу з матриці
Встановлені залежність зусилля деформування від переміщення пуансона, розподіл питомих зусиль на
деформуючому інструменті. У здеформованій заготовці визначений кінцевий температурний розподіл та
напружено-деформований стан металу. По розподілу інтенсивності деформацій оцінено пропрацювання
структури металу пластичною деформацією. Також встановлені кінцеві форма і розміри напівфабрикату.
Ключові слова: метод скінченних елементів, гаряче видавлювання, порожнистий конусний напівфабрикат,
зусилля, питомі зусилля, температурний інтервал, інтенсивність деформацій, форма і розміри
напівфабрикату.

При виробництві порожнистих виробів спеціального призначення середніх та великих
розмірів використовуються операції гарячого зворотного видавлювання порожнистих
напівфабрикатів і подальші переходи гарячого чи холодного витягування з потоншенням або
холодного чи гарячого розкочування для зменшення товщини стінки і збільшення висоти
напівфабрикатів для отримання готових виробів. Технології гарячого штампування
порожнистих виробів проектуються з використанням даних експериментальних досліджень
та виробничого досвіду [1]. У вказаному джерелі практично відсутні дані по питомим
зусиллям штампування конусних порожнистих виробів, зусиллям виштовхування таких
виробів із матриць та по пропрацюванню структури металу пластичною деформацією.
Використання методу скінченних елементів для визначення параметрів технології гарячого
штампування порожнистих виробів дозволяє виявити точний розподіл питомих зусиль на
деформуючому інструменті , а також оцінити пропрацювання структури металу пластичною
деформацією по розподілу інтенсивності деформацій [2,3], що є актуальним при
штампуванні виробів із потрібними механічними властивостями здеформованого металу для
забезпечення надійності і довговічності виробів.
Метою роботи є встановлення за допомогою метода скінченних елементів параметрів
гарячого зворотного видавлювання конусних порожнистих напівфабрикатів для подальшого
витягування з потоншенням.
Моделювання гарячого видавлювання проводили в скінченно-елементній програмі
DEFORM. Вихідна заготовка із сталі 20 мала діаметр 110 мм і висоту 32,5 мм. Температура
заготовки складала 1000 °С. Для забезпечення температури гарячого деформування
швидкість деформування прийнята Vo=60 мм/сек. Тертя на контактуючих поверхнях
враховане по Зібелю з коефіцієнтом тертя μ=0,2. Задача формоутворення розглядалася як
вісесиметрична в циліндричних координатах.
Проведене моделювання видавлювання, виймання пуансона із здеформованої заготовки
та виштовхування напівфабрикату із матриці. Розрахункові схеми в розрізі показані на рис.
1. На рис. 1а приведена схема на початку видавлювання. Заготовка 1 розміщена на
виштовхувачі 2 в матриці 3, яка спирається на плиту 4. Формоутворення виконується за
допомогою пуансона 5. При опусканні пуансона 5 отримується напівфабрикат 6 (рис. 2б) з
виступом на донній частині зі сторони порожнини та на торці цієї частини. При зворотному
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переміщенні пуансона напівфабрикат залишається в матриці (рис. 2в). Видалення
напівфабрикату із матриці виконується виштовхувачем 2 шляхом переміщення його вверх
(рис.1г)

а

б

в

г

Рис. 1 – Розрахункові схеми в розрізі: а – на початку видавлювання, б – в кінці видавлювання, в –
при зворотному переміщенні пуансона, г – при виштовхуванні напівфабрикату із матриці

Розрахунковим аналізом встановлені кінцеві форма і розміри напівфабрикату, силові
режими видавлювання, питомі зусилля на деформуючому інструменті, зміна температури
при формоутворенні та напружено-деформований стан металу.
На рис. 2 зображені форма і розміри половини напівфабрикату. Тут і в подальшому
розміри по вісях приведені в міліметрах, а тонкими лініями показаний деформуючий
інструмент.
Силові режими видавлювання представлені на рис. 3. На рис. 3а показана залежність
зусилля видавлювання від переміщення пуансона. Зусилля постійно зростає на протязі
процесу формоутворення і досягає величини 4,75 МН в кінці видавлювання. Було відмічено,
що напівфабрикат залишається в матриці при зворотному переміщенні пуансона. Виявлена
залежність зусилля виштовхування напівфабрикату із матриці від переміщення
виштовхувача, яка приведена на рис. 3б. Максимальна величина зусилля має місце на
початку видалення напівфабрикату із матриці і досягає 38 кН. Вказана величина зусилля

б

а
Рис. 2 – Розміри
половини
напівфабрикату

Рис. 3-Силові режими видавлювання напівфабрикату: а –зусилля
видавлювання, б –зусилля виштовхування

дозволяє виконати виштовхування за допомогою коромисла, на який спирається
виштовхувач та тяг, що закріплені до коромисла і до верхньої плити штампа.
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Для проектування штампового оснащення і вибору матеріалу для
деформуючого
інструмента потрібно мати точний розподіл питомих зусиль на ньому. Питомі зусилля на
контактуючих поверхнях заготовки з деформуючим інструментом визначали по розподілу
нормальних напружень σn при максимальному зусиллі видавлювання. Розподіли питомих
зусиль зображені на рис. 4. Найбільші величини вказаних напружень у межах σn =630÷380
МПа виникають на поверхні заготовки, яка контактує з пуансоном та з виштовхувачем. На
поверхні матриці ці напруження отримані у межах σn=100÷430 МПа. При наведених
величинах питомих зусиль пуансонів, виштовхувачів і опорних плит можна використовувати
традиційні штампові сталі для гарячого деформування, а матриця не потребує бандажування.
На рис. 5 показані розподіли температури та інтенсивності деформацій у
здеформованому металі в кінці видавлювання. Розподіл температури зображений на рис. 5а.
Практично по всьому об’єму напівфабрикату при такій швидкості деформування
температура здеформованого металу практично не змінюється (Т=1000 оС). На поверхнях
напівфабрикату, які контактують з деформуючим інструментом, відбувається зменшення
температури до величин у межах Т=880÷970 оС. Таким чином, другий перехід гарячого
витягування із потоншенням можна виконати одразу після видавлюванням на одному
пресовому обладнанні без використання розігріву напівфабрикату.

Рис. 4 – Розподіли
питомих зусиль на
поверхнях
здеформованої
заготовки

а

б

Рис. 5 - Розподіли температури та інтенсивності
деформацій в кінці видавлювання: а – розподіл
температури, б – розподіл інтенсивності деформацій

Розподіл інтенсивності деформацій по об’єму половини напівфабрикату приведений на
рис. 5б. Пропрацювання структури металу пластичною деформацією відбувається у донній
частині та стінці напівфабрикату. У виступі донної частини зі сторони порожнини
інтенсивність деформацій знаходиться у межах =0,22÷0,68. У поверхневих шарах металу
донної частини зі сторони порожнини під пуансоном отримано =1,7 із подальшим
зменшенням до =0,57 в області нижнього торця цієї частини. По ширині і висоті сінки
інтенсивність деформацій розподілена нерівномірно. По ширині стінки інтенсивне
пропрацювання відбувається у внутрішніх шарах металу стінки ( =1,7) зі зменшенням до
=0,57 у поверхневих шарах металу стінки. В області торця стінки проходить незначне
пропрацювання структури металу. У виступі на торці донної частини отримано =0,57.
Висновки. 1. Методом скінченних елементів створені математичні моделі та
проведений розрахунковий аналіз процесів гарячого видавлювання конусного порожнистого
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напівфабрикату, виймання пуансона із здеформованої заготовки та видалення
напівфабрикату із матриці.
2. Для вибору пресового обладнання визначені зусилля деформування та зусилля
виштовхування напівфабрикату із матриці. Виявлена можливість подальшого виконання
гарячого витягування із потоншенням одразу після видавлюванням на одному пресовому
обладнанні без розігріву напівфабрикату.
3. Для проектування штампового оснащення та вибору матеріалу основного
деформуючого інструменту розраховані точні розподіли питомих зусиль при максимальному
зусиллі видавлювання.
4. Для оцінки якості напівфабрикату, крім форми і його розмірів, наведений розподіл
інтенсивності деформацій у здеформованому металі.
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ГОРЯЧЕЕ ВЫДАВЛИВАНИЕ ИЗ СТАЛИ 20 КОНУСНОГО
ОСЕСИММЕТРИЧНОГО ПОЛОГО ПОЛУФАБРИКАТА ДЛЯ
ДАЛЬНЕЙШЕЙ ВЫТЯЖКИ С УТОНЕНИЕМ
Калюжный В.Л., Музыка В.А.

КПИ им. Игоря Сикорского, г. Киев, Украина
Рассмотрено моделирование с использованием метода конечных элементов горячего выдавливания из стали 20
конусного полого полуфабриката для дальнейшей вытяжки с него соответствующего изделия. Выполнены
расчеты выдавливания, извлечения пуансона и выталкивания изделия из матрицы Установлены зависимость
усилия деформирования от перемещения пуансона, распределение удельных усилий на деформирующем
инструменте. В сдеформированной заготовке определено температурное распределение и напряженнодеформированное состояние металла. По распределению интенсивности деформаций оценена проработка
структуры металла пластической деформацией. Также установлены конечные форма и размеры
полуфабриката.
Ключевые слова: метод конечных элементов, горячее выдавливание, полый полуфабрикат, усилие, удельные
усилия, интенсивность деформаций, форма и размеры полуфабриката.

HOT FORMING FROM STEEL 20 TAPERED AXISYMMETRIC HOLLOW
SEMIFINISHED FOR FURTHER EXTRACTION WITH THINKING
Kaliuzhnyi V.L., Muzyka V.A.

Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute
Modeling is considered using the finite element method of hot extrusion from steel 20 of a conical hollow semi-finished
product for further drawing the corresponding product from it. Calculations of extrusion, extrusion of the punch and
ejection of the product from the matrix were performed. The dependence of the deformation force on the movement of
the punch, the distribution of specific forces on the deforming toolю The temperature distribution and stress-strain state
of the metal are determined in the deformed workpiece. According to the distribution of the intensity of deformations,
the study of the metal structure by plastic deformation is estimated. The final shape and dimensions of the semi-finished
product are also set.
Keywords: finite element method, hot extrusion, hollow semi-finished product, force, specific forces, intensity of
deformations, shape and size of semi-finished product.
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МОДЕЛЮВАННЯ МАТЕРІАЛУ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ЗАГОТОВКИ ЗІ
ЗВАРНИМ ШВОМ ПРИ ОБТИСКУ-РОЗДАЧІ
Пузир1 Р.Г., Левченко1 Р.В., Аргат1 Р.Г., Сіра1 Ю.Б., Пузир1 В.Р., Дятловська2 В.Л.
1 – Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
м. Кременчук
2 – Харківський національний університет внутрішніх справ «Кременчуцький льотний
коледж», м. Кременчук
Роздача кінців трубних заготовок супроводжується втратою стійкості в напрямку
окружності та перерізу, а також локалізацією деформацій з наступним руйнуванням у
вигляді утворення поздовжніх тріщин, що утворюються на торці заготовки [1, 2]. Наявність
зварного шву ускладнює умову деформування при обтиску-роздачі та призводить до
руйнування заготовки по зварному шву [3, 4]. Для попередження утворення тріщин
необхідно посилювати коефіцієнт обтиску-роздачі, що призводить до збільшення кількості
переходів, трудомісткості процесу та собівартості деталі в цілому.
Питання деформування зварних конструкцій викликає інтерес з розвитком нових
матеріалів для автомобілебудування. Це, наприклад, з’єднання двох або більше стальних
листів з різними механічними властивостями, товщиною та типом покриття, які мають
важливе значення для зниження ваги автомобіля, мінімізації затрат та скорочення дефектів [5
- 7].
Метою роботи являється розробка методу моделювання матеріалу при роздачі
конічним пуансоном циліндричної заготовки зі зварним швом, що дозволить, враховуючи
механічні характеристики зони термічного впливу, розширити можливості деформування.
Наявність зварного шву в циліндричній заготовці призводить до невизначеності фізикомеханічних характеристик матеріалу, який піддають холодному пластичному
деформуванню. Урахування начальної анізотропії металу не дозволяє в повній мірі
визначити особливості механічних характеристик в зоні накладання зварного з’єднання, де
данні параметри змінюються скачкоподібно в тангенціальному напрямку [8, 9]. Це
призводить систему метал – зварний шов до сумісного пластичного деформування в умовах
однорідного навантаження. Тому розрахункові залежності для коефіцієнтів обтиску-роздачі,
придатні для цільних заготовок, найчастіше стають непрацездатними для зварних
конструкцій. Так, наприклад, у колісному виробництві при виготовленні ободів коліс
заготовкою є зварна обичайка. Першою операцією при її радіально-ротаційному
профілюванні є роздача циліндра з двох сторін. Для зменшення інтенсивності деформування
на наступних переходах профілювання з метою забезпечення мінімальної різниці товщин
ободу необхідно збільшити ступінь деформацій при роздачі заготовки. Варіювання
коефіцієнтами роздачі в сторону ступінчатого підвищення дозволяє приблизити форму
напівфабрикату для форми першого переходу профілювання і надалі до готового профілю
заданого перерізу, що значно зменшує локалізацію деформацій в радіусних спряженнях.
Проте, як показують експерименти, приближення коефіцієнту роздачі до граничного
найбільшого неможливо через наявність зварного з’єднання.
В розрахункові коефіцієнти вводиться поправка на зварний шов. Поправочні
коефіцієнти, що використовуються в розрахунках, отримані на основі досвіду виробництва
та практично не змінюються при роздачі заготовок різних геометричних розмірів та марок
сталей. Тобто, не враховуються особливості деформування кожної партії заготовок,
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втрачається індивідуальність підходу до проектування технологічного процесу
профілювання і, як наслідок, збільшується цикл виробництва та технологічна собівартість.
Коефіцієнти роздачі приймаються в межах 1,05 – 1,1, що значно нижче рекомендованих при
обтиску-роздачі трубних заготовок [10, 11]. Тому розробка методу розрахунку напруженодеформованого стану зварної заготовки з урахуванням фізико-механічних характеристик
зварного шва є актуальним завданням не тільки для колісного виробництва, а й для
машинобудування в цілому.
За результатами проведених досліджень можна зробити такі висновки:
Отримані рівняння для січних модулей в меридіональному та тангенціальному
напрямках показали, що деформування трубної заготовки буде залежати не тільки від
характеристик пластичності основного металу та металу зварного шва, але й від
співвідношення площі трубної заготовки. З цього слідує, що приведені січні модулі
змінюються в порівнянні з початковим модулем пластичності ізотропної заготовки в обох
напрямках. Ріст приведених модулей пластичності супроводжується зміцненням зварного
з’єднання в порівнянні з початковим металом заготовки, відповідно зменшення величини
січного модуля в обох напрямках – зниженням міцності характеристик металу шва.
Подальший аналіз деформування зварної заготовки необхідно проводити з урахуванням
локальної анізотропії, яка викликана зварним швом, що дасть можливість визначити умову
стійкості пластичної деформації та створити додаткову силову дію на ослаблену ділянку.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО
ПОЛУЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ
Плеснецов Ю.А., Сучков Г.М., Плеснецов С.Ю.
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»,
г. Харьков, Украина
Аннотация: Проанализированы современные технологии производства гнутых профилей, в которых
наметилась тенденция по интенсификации процессов формоизменения металла при валковой
формовке гнутых профилей. При этом, для уменьшения трения, применяют смазки, что уменьшает
коэффициент трения и усилия профилирования. Вместе с тем, если коэффициент трения не
превышает определенной величины, полоса не захватывается валками происходит пробуксовка
заготовки. В результате увеличиваются затраты энергии, происходит перераспределение усилий
формовки между клетями, возникают дополнительные динамические нагрузки на передаточных
элементах привода, ухудшается качество профилей. Важное значение приобретает определение
численного значения коэффициента трения, определение которого позволило бы рационально
проектировать процесс профилирования. В работе установлено, что под действием сил трения
в местах контакта профилируемого металла с валками возникают растягивающие
напряжения, которые локализуются в тонком поверхностном слое и могут привести к его
разрушению. Определены коэффициенты трения при формовке профилей без покрытия и с
покрытием, обеспечивающие получение профилей без поверхностных дефектов.
Ключевые слова: трение; коэффициент трения; сила; профилирование; валки; полоса; клеть;
профиль; дефект.

В последнее время в связи с интенсификацией производства гнутых профилей при
разработке и совершенствовании процессов профилирования стремятся ужесточить
режимы формовки, для уменьшения трения – применяют смазки [1-9]. Однако, если
коэффициент трения не превышает определенной минимальной величины, полоса не
захватывается валками, и они буксуют по ней. В результате увеличиваются затраты энергии,
происходит перераспределение усилий формовки между клетями, возникают
дополнительные динамические нагрузки на передаточных элементах привода, ухудшается
качество профилей. Вместе с тем, сокращение дополнительных затрат энергии, достигаемое
благодаря применению дорогостоящих смазок, часто дает весьма незначительный
экономический эффект, особенно при небольшом уменьшении коэффициента трения.
Получение профилей без поверхностных дефектов можно обеспечить также с помощью
сравнительно дешевых смазок при несколько большем коэффициенте трения.
С учетом изложенного, важное значение приобретает определение численного
значения коэффициента трения, определение которого позволило бы рационально
проектировать процесс профилирования. В работе предпринята попытка определить
численное значение коэффициента трения для случая профилирования сортовых гнутых
профилей, как наиболее распространенных в сортаменте гнутых профилей и содержащих
основные типовые элементы сложных гнутых специальных профилей.
В работе установлено, что под действием сил трения в местах контакта
профилируемого металла с валками возникают растягивающие нормальные напряжения
, которые локализуются в тонком поверхностном слое и могут привести к его
разрушению. Максимальные растягивающие напряжения на поверхности контакта
определяются выражением:
,
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где

- коэффициент трения; - предел текучести металла полосы.
При формовке стальных профилей без специальных покрытий для получения
качественной поверхности должно выполняться условие
. Из рис. 1 а,
построенного на основании расчета по формуле (1), следует, что это условие
выполняется при 0,275. Однако в результате воздействия внешней среды поверхностный
слой имеет пониженные прочностные свойства по сравнению с основным металлом. Кроме
того, в подгибаемых прямолинейных элементах в результате формоизменения возникают
растягивающие напряжения, которые могут достигать предела текучести. Поэтому, для
предотвращения разрушения поверхностного слоя необходим в 1,8…2,5 раза больший запас
прочности, который обеспечивается при коэффициенте трения =0,11…0,16.

а

б

Рис. 1 - Зависимость максимальных растягивающих напряжений (
) от коэффициента трения:
а - для полос без металлического плакирующего покрытия; б - для полос алюминиевого сплава
АМг6М с плакирующим покрытием из алюминия ( ВПЛ =9…12 кГ/мм2; 1 - =15 кГ/мм2; 2 - =13
кГ/мм2)

При профилировании полос с плакирующим покрытием из другого металла,
предохраняющего основной металл от коррозии, очень важно сохранить это покрытие от
разрушения в процессе формоизменения. Толщина его незначительна. Так, на листы из
алюминиевых сплавов с обеих сторон наносится слой чистого алюминия, толщина
которого составляет 2…4% толщины листа. Он менее прочен, чем основной металл
(соответственно =3…6 кГ/мм2 и 10…20 кГ/мм2, В =9…12 кГ/мм2 и 20…32 кГ/мм2), а
показатели пластичности у него в 1,5…2,5 раза выше. Определим коэффициент трения,
при котором обеспечивается это условие, для алюминиевого сплава АМг5М с =13…15
кг/мм2. Из графиков (рис. 1, б) следует, что при
0,18 напряжения
превышают
предел прочности плакирующего покрытия. Для сохранения последнего коэффициент
трения должен быть меньше 0,18.
Таким образом, в работе установлено, что:
1. Использование смазок, обеспечивающих коэффициент трения =0,1…0,16 при
формовке профилей без металлического покрытия и =0,09…0,14 с покрытием, позволяет
получать профили практически без поверхностных дефектов, вызываемых действием сил
трения, то есть гарантируется достаточный запас прочности.
2. Величину коэффициента трения 0,1…0,14 (при обработке рабочих поверхностей
профильных валков по Ra 0,63…032) обеспечивают применяемые в настоящее время
меткомбинатами смазочно-охлаждающие эмульсии:
- для стальных профилей без покрытия 5% эмульсия на стандартном эмульсоле;
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- для оцинкованных профилей 5% эмульсия на основе полимеризованного
хлопкового масла.
3. При формовке профилей с металлическим плакирующим покрытием, а также профилей
из материалов, склонных к налипанию на инструмент (нержавеющих сталей), рекомендованы
следующие смазки: полимеризованное хлопковое масло ( =0,08…0,1), цилиндровое масло № 24
- «Вискозин» ( =0,1…0,12), 5% эмульсия на основе пасты СП-3 ( 0,1), солидол с добавкой
дисульфида молибдена ( =0,1). Эти смазки для внедрения.
Список літератури
Тришевский И.С., Докторов М.Е. Теоретические основы процесса профилирования. - Москва:
Металлургия, 1980. - 288 с.
Гун Г.Я. Теоретические основы обработки металлов давлением (теория пластичности). - Москва:
Металлургия, 1980. - 456 с.
Тришевский И.С. Калибровка валков для производства гнутых профилей проката / И.С. Тришевский, В.И.
Мирошниченко, В.П. Стукалов и др. - Киев: Техника, 1980. - 168 с.
Тришевский И.С. Производство гнутых профилей. Оборудование и технологии. / И.С. Тришевский, А.Б.
Юрченко, В.С. Марьин и др. - Москва: Металлургия, 1982. - 384 с.
Тришевский И.С., Клепанда В.В. Металлические облегченные конструкции. - Киев: «Будiвельник», 1978. - 112 с.
Тришевский И.С. Гнутые профили проката. Справочник / И.С. Тришевский, В.И. Мирошниченко, В.П.
Стукалов и др. - Москва: Металлургия, 1980. - 352 с.
Тришевский И.С. Производство деталей из гнутых профилей / И.С. Тришевский, В.С. Марьин, В.А. Хмель.
- Киев: Техника, 1985. - 128 с.
Roll forming handbook / Edited by George T. Halmos. - Boca Raton, London, New York: Taylor & Francis Group, 2006. -573 p
Марковцев В.А. Формообразование стесненным изгибом в роликах и правка гнутых тонкостенных
профилей / В.А. Марковцев, В.И. Филимонов. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 244 с.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Determination of the friction coefficient to provide quality bended profiles
Plesnetsov Yu.A., Suchkov G.M., Plesnetsov S.Yu.
Abstract. Analyzed are modern technologies for the production of roll-formed sections, in which there is a tendency to
intensify the processes of metal forming during roll forming of roll-formed sections. At the same time, to reduce friction,
lubricants are used, which reduces the coefficient of friction and profiling forces. At the same time, if the coefficient of
friction does not exceed a certain value, the strip is not captured by the rolls, slipping of the workpiece occurs. As a
result, the energy consumption increases, the forming forces are redistributed between the stands, additional dynamic
loads appear on the drive transmission elements, and the quality of the profiles deteriorates. Determination of the
numerical value of the friction coefficient, the determination of which would make it possible to rationally design the
profiling process, is of great importance. It is established in the work that under the action of friction forces at the
points of contact of the profiled metal with the rolls, tensile stresses arise, which are localized in a thin surface layer
and can lead to its destruction. The coefficients of friction during the forming of uncoated and coated profiles, which
ensure the production of profiles without surface defects, have been determined.
Key words: friction; coefficient of friction; force; profiling; rolls; band; stand; profile; defect.

Визначення коефіцієнта тертя, що забезпечує отримання якісних гнутих профілей
Плєснецов Ю.О., Сучков Г.М., Плєснецов С.Ю.
Анотація. Проаналізовано сучасні технології виробництва гнутих профілів, в яких намітилася тенденція по
інтенсифікації процесів формозміни металу при валковой формуванні гнутих профілів. При цьому, для
зменшення тертя, застосовують мастила, що зменшує коефіцієнт тертя і зусилля профілювання. Разом з
тим, якщо коефіцієнт тертя не перевищує певної величини, смуга не захоплюється валками відбувається
пробуксовка заготовки. В результаті збільшуються витрати енергії, відбувається перерозподіл зусиль
формування між клітями, виникають додаткові динамічні навантаження на передавальних елементах
приводу, погіршується якість профілів. Важливе значення набуває визначення чисельного значення коефіцієнта
тертя, визначення якого дозволило б раціонально проектувати процес профілювання. У роботі встановлено,
що під дією сил тертя в місцях контакту профільованого металу з валками виникають напруження розтягу,
які локалізуються в тонкому поверхневому шарі і можуть привести до його руйнування. Визначено
коефіцієнти тертя при формуванні профілів без покриття та з покриттям, що забезпечують отримання
профілів без поверхневих дефектів.
Ключові слова: тертя; коефіцієнт тертя; сила; профілювання; валки; смуга; кліть; профіль; дефект.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕЖИМІВ ПРОЦЕСУ
ТЕПЛОЇ ПРОКАТКИ ВІДНОСНО ТОНКИХ СМУГ НА ПОХІДНЕ
ТЕМПЕРАТУРНЕ ПОЛЕ ПРОКАТУ
Кулік Т.О.
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
Одним із найбільш перспективних технологічних рішень, спрямованих на розширення
сортаменту готової металопродукції за рахунок виробництва з цілого ряду
важкодеформуємих металів і сплавів, є більш широке використання процесів теплої
прокатки, адже в холодному стані прокатка таких металів або значно утруднена, або взагалі
неможлива. Крім того, при реалізації традиційних процесів прокатки неодмінне підвищення
температури металу в осередку деформації призводить до відповідної зміни його механічних
властивостей, що, поряд з аналогічною зміною умов зовнішнього тертя на контактних
поверхнях деформуючого інструменту, може бути цілеспрямовано використане для
підвищення таких найважливіших техніко-економічних показників, як результуючі
геометричні характеристики й рівні фізико-механічних властивостей, а також шорсткість і
якість поверхні готової металопродукції [1, 2].
Широкий спектр можливостей, що надаються умовами реалізації процесів теплого
деформування, поряд із недостатньо повною їхньою вивченістю, робить актуальним
подальший розвиток відповідних методів розрахунку й розробку на їхній основі конкретних
практичних рекомендацій. Із цією метою в цій роботі представлено узагальнений аналіз
впливу технологічних режимів процесів теплої прокатки відносно тонких стрічок, листів і
смуг, що було зроблено на основі отриманих результатів чисельної реалізації математичних
моделей і відповідних їм програмних засобів, представлених в роботі [3]. При цьому в якості
основного об'єкта дослідження було розглянуто процес теплої прокатки відносно тонких
стрічок із берилію, що має підвищену пластичність у діапазоні температур 350...400 °С [4].

Рис. 1. Розрахункова модель теплої прокатки з внутрішнім джерелом нагріву робочих валків
(Rb=50 мм, Ro=36 мм, Ron=230 мм) 1 – робочий валок, 2 – джерело нагріву, 3 – смуга, 4 – опорний
валок

З огляду на передбачуваний сортамент ( h10,1...1,0 мм, b150...200 мм) і специфіку
теплого деформування саме берилієвих стрічок, для аналізу була прийнята технологічна
схема підведення теплової енергії з використанням попередньо нагрітих робочих валків,
радіуси яких із результату кількісної оцінки їхнього термо-напруженого стану відповідали
Rb  50 мм. Розрахункове значення діаметру внутрішніх осьових порожнин, призначених
для розміщення внутрішніх (наприклад, електричних) джерел нагріву, було прийняте рівним
36 мм (рис. 1).
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Отримані кількісні оцінки та розрахункові розподіли результуючих температур t n1 для
різних за рівнем ліній струму берилієвих стрічок свідчать про те, що в загальному випадку
умов реалізації процесів теплої прокатки берилієвих стрічок, розподіл результуючих
температур за їхньою товщиною h не є однорідним і характеризується наявністю мінімуму
по осі, тобто при 2 y / hxi = 0,0 , і наявністю максимуму на контактній поверхні, тобто при

2 y / hxi = 1,0 (рис. 2).

Рис. 2. Розрахункові розподіли різних температур на контактній поверхні, по осі і на середній за
рівнем лінії струму, а також розрахункові розподіли середньомасової температури t n cp берилієвої стрічки
в залежності від похідної товщини

h0 ( Rb = 50 мм; h0 = 1,0 мм; h1= 0,7 мм; t n0 = 30С; tb0 = 450С)

За результатами проведених досліджень можна зробити такі висновки: зі
збільшенням вихідної товщини стрічок h0 має місце зниження результуючих температур
для всіх ліній струму, однак ступінь неоднорідності їхніх розподілів за товщиною істотно
зростає (див. рис. 2). Зазначене обумовлено впливом часового фактору процесів теплообміну
й температуропровідності. Зокрема, якщо при початковій товщини h0  0,6 мм різниця
результуючих температур на контактній поверхні tn1 2 y / h =1,0 і по осі tn1 2 y / h =0,0
xi
xi
дорівнювала ≈80 С, то при h0  1,2 мм та інших рівних умовах ця ж різниця відповідала вже
≈190 С, тобто практично в 2,4 рази більше. Зазначене свідчить про необхідність урахування
цього фактору при виборі обмежень за кінематичними умовами реалізації процесів теплої
прокатки.
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RESEARCH OF THE INFLUENCE OF DEFORMATION SPEED ON
ENERGY AND POWER ADJECTIVES OF THE PROCESS
OF THREE-POINT COLD BEND BREAKING
Karnaukh S. G.
Donbass State Engineering Academy, Kramatorsk
One of promising techniques of reduction of the level of plastic strain is the use of high-speed
loading. Of great importance is the study of the issues of deformation speed influence on strength
properties of metals by the following scientists: Ioffe A.F., Davidenkov N.N., Shevandin E.M.,
Hopkinson D., Erdogan E., Ekobori T., Pearson D., Sokolov L.D., Polukhin P.I., Goon G.Ya.,
Galkin A.M., Parton V.Z. and others [1]. Development of new high-speed processes of partition of
high quality rolled metal into cut-to-length sections must be based on the up-to-date methods of
experimental analysis. Knowledge of material behavior during an impact is one of the necessary
requirements of correct choice of processing methods of partition.
However determination of the blow effort amount because of very short duration of impact
represents a definite problem. Short-time loading action and arrival of wave effect with the increase
of deformation speed considerably complicates the analysis of materials behavior and the influence
of loading speed on its mechanical properties.
Numerous experimental data prove the loading speed susceptibility of materials, i.e. the
loading speed can both increase and diminish the strength properties depending on the structure,
composition and technology of their obtaining. However announced experimental data is
contradictory in itself and its volume is insufficient, especially as it applies to the processes of
partition of high quality rolled metal into cut-to-length sections.
With the purpose of obtaining such information experimental researches have been conducted
on the three-point cold bend breaking of samples of different grades of steel under static and shock
loadings.
The experiment employed cylindrical samples of rolled metal of different steel grades of
16mm in diameter and 150mm long, being in plastic (Cт.3), elastoplastic (Сталь 20, 45, 40Х) and
fragile states (Сталь 60С2, ШХ15). Stress raisers in the form of annular grooves of triangular
profile with the following parameters were preliminarily applied onto the samples with the use of a
lathe tool: depth – 1 and 3 mm, radius at the top – 0,15 mm. The load application lever – 50 mm [2].
The dimensions of deformation areas and samples’ destruction were determined by the
analysis of surface fracture with the use of microscope.
Determination of geometrics characterizing geometrical accuracy of the samples was
conducted using the method of macrostructure analysis measuring absolute and relative values of
geometric distortions with the use of universal testing tool.
Fig. 1 shows the registration pattern of the experimental data (Fig. 1a), structural chart (Fig.
1c), photograph of the experimental equipment (Fig. 1b) and the rigging (Fig. 1d) [2].
Model charts of time dependent energy and power parameters of the three-point cold bend
breaking process of the partition of samples of different grades of steel with the concentrator of
tensions ∆h=3mm at static and shock loadings are presented in Fig. 2 [2].
The variation F ( t ) at the three-point cold bend breaking of samples with the concentrator of
tensions ∆h=1mm at static and shock loading is presented in Fig. 3 [2].
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а

b

c

d
Fig. 1. Pattern of experimental data collection (a), structural chart (c), photographs of the experimental
equipment (b) and rigging (d): 1 – breaking mechanism; 2 – strain sensors; 3 – sample ; 4 – supports [2]
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а

b

Fig. 2. Dependence of breaking mechanism force on the time for the samples of different steel grades at
∆h=3mm: 1 – Сталь ШХ15; 2 – Сталь 20; 3 – Сталь 40Х; 4 – Сталь 45, а – static loading; b – shock loading
[2]

Fig. 3. Dependence of breaking mechanism static force on the time for different steel grades at ∆h=1 mm: 1 –
Сталь 60C2; 2 – Сталь 45; 3 – Ст.3 [2]

Discussion of obtained rezults. Comparison of top breaking force at static and shock
loadings was estimated by the dynamic magnification factor kd  Fbd Fbs , which for different
grades of steel made up accordingly: ШХ15 – 0.7; 60С2 – 1.6; 45 – 2.0...2.2; 40Х – 1.8...2.1; 20 –
1.6...1.8. These results conform with data cited in [5], where k d with the increase of deformation
velocity up to 100mps for Armco iron is increased in 3.4 times; for steel 45 – in 2.8 times; for steel
3 – in 2.9 times; for high-strength steels, e.g. ШХ15 – kd  1 , what is explained by the initial
processes of destruction in metal and allows to consider structural factor to be a determining one at
the initial range of high-speed tests of materials.
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УДК 621.777.01

ОЦІНКА СИЛОВОГО РЕЖИМУ У ПРОЦЕСАХ ХОЛОДНОГО
ВИДАВЛЮВАННЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КІНЕМАТИЧНИХ МОДУЛІВ
СКЛАДНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ
Грудкіна Н.С.
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
В наш час актуальною задачею залишається вибір раціонального та економічно
обумовленого методу обробки металів, що забезпечить експлуатаційну надійність та якість
отриманих деталей [1-3]. У зв’язку з цим збільшується інтерес до процесів холодного
видавлювання, які демонструють тенденцію до збільшення обсягів виробництва та
розширенню номенклатури штампованих деталей і матеріалів. Комбіноване (послідовне та
суміщене) видавлювання при виробництві деталей з відростками (або фланцем) різної форми
підвищує технологічні можливості процесів штампування, однак потребує наявності
попередньої оцінки силового режиму та дотримання розмірів готової деталі [4-7]. Саме
пошук прийомів спрощення розрахунків та отримання інженерних формул оцінки силових
параметрів процесу деформування та формозміни напівфабрикату визначає задачі
теоретичних досліджень процесів холодного видавлювання. Зазначимо, що на даний час
аналіз енергосилових і деформаційних режимів в процесах холодного видавлювання на
основі традиційних та комбінованих схем виконані найчастіше кінцево-елементним
моделюванням та експериментально [6-9]. З іншого боку перспективними є дослідження цих
процесів з використанням різних модифікацій енергетичного методу для розв’язання задач
плоского та осесиметричного деформування [10]. Ускладнення конфігурації інструменту та
межі розподілу течії всередині заготовки (особливо для комбінації поздовжньо-попереднього
видавлювання) потребує розширення бази елементарних кінематичних модулів із похилими
границями різної форми [11, 12]. Однак слід зазначити, що для кінематичних модулів
трикутної та трапецеїдальної форми характерні труднощі, що виникають під час визначення
величини приведеного зусилля деформування у вигляді аналітичної функції. Тому пошук
прийомів спрощення величини потужності сил деформування та аналіз впливу на подальше
визначення оптимальних параметрів отриманих спрощених виразів є актуальною задачею.
Перші спроби уникнути чисельних розрахунків під час визначення потужності сил
деформування ґрунтувалися на використання лінеаризація підинтегральних виразів
інтенсивності швидкостей деформацій всередині кінематичного модуля. Однак їх використання
найчастіше виявляється неефективним з огляду на неможливість обрати відповідну заміну,
дійсну у всьому об’ємі кінематичного модуля або із суттєвим впливом на процес подальшої
оптимізації за варійованими параметрами (суттєвим зсувом оцінки оптимального значення). З
іншого боку використання верхньої оцінки за Коші-Буняковським або кубатурними формулами
дозволяють отримати в аналітичному вигляді величину потужності сил деформування із
відхиленням, що не перевищує 1–3% [13-15]. Ще одним перспективним прийомом спрощення
розрахунків приведеного зусилля є пошук функцій (або цілого сімейства функцій), які описують
похилу криволінійну межу кінематичного модуля і дозволяють отримати потужності сил
деформування, тертя і зрізу в аналітичному вигляді. Цей метод ґрунтується на пошуку функцій,
що є розв’язком диференціального рівняння, відповідного до спрощеного виразу інтенсивності
швидкостей деформації. Порівняльний аналіз доцільності використання прийнятих методів
спрощення величини потужності сил деформування та приведеного тиску всередині
розробленого осьового кінематичного трапецеїдального модуля (таблиця 1) є демонстрацією
можливостей спрощення оцінок в межах застосування енергетичного методу [16]. Кінематично
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можливо поле швидкостей (КМПШ) побудовано для використання даного кінематичного
модуля у якості осьового із похилою лінійною межею контакту заготовки із інструментом та
верхнім суміжним жорстким модулем.
Таблиця 1
Схема та КМПШ кінематичного модуля

Схема кінематичного модуля

КМПШ кінематичного модуля


V0  z  H  
z ( z )r 
;
 1 
V z  V0 
z (r )  H  2H  z (r )  
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Вираз інтенсивності швидкостей деформації i для кінематичного модуля
трапецеїдальної форми (таблиця 1) є досить громіздким. Для перевірки можливості
використання лінеаризації досить вирішити питання порівняльного аналізу функцій в межах
кінематичного модуля за умови h  2R / 3 :
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(1)
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3H  h  
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Верхня оцінка потужності сил деформування на основі лінеаризації (1) приймає
наступний вигляд:
2
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З іншого боку верхня оцінка за Коші-Буняковським формулами теж дозволяє отримати
в аналітичному вигляді величину потужності сил деформування із незначним відхиленням.
Для отримання величини приведеного тиску  p в аналітичному вигляді також можна
виконати верхню оцінку потужності сил деформування у вигляді:
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де A 



6H  h  6  k12
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 , B  9H  h2 4  k12  , C  R  H .

12  k12 k12
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N d 3   S V   i 2 dV ,

(4)
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H

де V  2  r dr  dz 
0

3H  Rk1   2 Rk1 R 2
3

z1 ( r )

 – об’єм області модуля.

Таким чином, приведений тиск даного кінематичного модуля з урахуванням чисельних
розрахунків в загальному випадку і запропонованих вище верхніх оцінок потужності сил
деформування (2) та (4) має вигляд:
N d i  N c   N c  Nt
pi 
,
(5)
 sV0 R 2
де N d i - потужності сил деформування чисельно ( i  1), на основі лінеаризації ( i  2 ) та за
Коші-Буняковським ( i  3); Nc  та N c  - потужності сил зрізу на поверхні входу та виходу

відповідно; Nt - потужність сил тертя.

a)
Рис.1. Залежності оцінок потужності сил деформування вигляду
приведеного тиску

p1

і його верхніх оцінок

 p 2 і p3

б)
N d i  N d i /  sV0 R 2

(б) при

(а) та

H  0.4 ,  s  0.08

Проведений порівняльний аналіз поведінки величин N d 1  N d 1 /  sV0 R 2 , отриманої
чисельно, і верхніх оцінок у вигляді лінеаризації (2) N d 2  N d 2 /  sV0 R 2 та у вигляді (4)

N d 3  N d 3 /  sV0 R 2 вказує на монотонне спадання функцій за всіх h  h / R  0, H  . Однак
відхилення величини з використанням лінеаризації інтенсивності швидкостей деформації від
N d1 є більш істотним як в чисельному вигляді, так і в характері поведінки кривих, що вказує
на раціональність застосування верхньої оцінки (4) (рис. 1, а).
Аналіз залежностей приведеного тиску (5) і його верхніх оцінок також підтверджує
раціональність застосування p3 з використанням оцінки потужності сил деформування за
Коші-Буняковським (рис. 1, б). При цьому характер зміни кривих свідчить про суттєву
відмінність при заміні величини приведеного тиску деформування p1 на верхню оцінку
 p 2 із застосуванням лінеаризації. Монотонне зростання функції  p 2 вказує на
неможливість подальшої оптимізації за параметром h і є суттєвим обмеженням
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можливостей її застосування. Для верхньої оцінки у вигляді p3 оптимізація за параметром

h є можливою, оптимальне значення зміщується в бік зменшення (відхилення p3 від p1
не перевищує 1–2%), що вказує на раціональність використання отриманої оцінки
приведеного тиску деформування всередині трапецеїдального кінематичного модуля.
ВИСНОВКИ Розробка кінематичних модулів різної форми з похилими границями
розширює базу уніфікованих кінематичних модулів та можливості використання енергетичного
методу для моделювання процесів холодного видавлювання. Проаналізовано вплив заміни
величини приведеного тиску її верхньою оцінкою із використанням лінеаризації інтенсивності
швидкостей деформації та за Коші-Буняковським. Виявлено значні відхилення в характері зміни
величини приведеного тиску при заміні на  p 2 (із використанням лінеаризації) із неможливістю
подальшої оптимізації за параметром h та рекомендовано використання верхньої оцінки за КошіБуняковським. Таким чином, проведений порівняльний аналіз найуживаніших прийомів
спрощення оцінки величини приведеного тиску деформування кінематичних модулів складної
форми дозволяє розширити можливості використання енергетичного методу із наведенням
відповідних рекомендацій.
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПРЯМО-ЗВОРОТНОГО
ВИДАВЛЮВАННЯ ПОРОЖНИСТИХ ДЕТАЛЕЙ В УМОВАХ
РОЗДІЛЕНИХ ОСЕРЕДКІВ ДЕФОРМАЦІЇ
Левченко В.М., Марков О.Є., Алієва Л.І., Малій Х.В.
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
Вісесиметричні порожнисті деталі типу стаканів з осьовим відростком широко
поширені у сучасному машинобудуванні. Виготовлення таких деталей методами механічної
обробки на верстатах характеризується досить низьким коефіцієнтом використання металу
(КВМ). Так, наприклад, для заготовки корпусу плунжера поршневого насоса НАС 125/2002002 зі сталі 18ХГТ (ГОСТ 2590) КВМ не перевищує 0,5 [1].
Одним з економічних способів виготовлення заготовок для таких деталей є холодне
об'ємне штампування (ХОШ), яке дозволяє в 1,5 раз підвищити КВМ, значно знизити обсяг
операцій механічної обробки і забезпечує найкращі службові властивості виробу.
Для отримання таких деталей методами ХОШ раціонально використовувати
комбіноване прямо-зворотне видавлювання (рис. 1), яке дозволяє отримати порожнистий
виріб з осьовим відростком за одну операцію. При цьому за рахунок збільшення кількості
ступенів свободи течії металу до двох істотно знижується сила деформації.
Однак, як і для більшості комбінованих процесів з декількома ступенями свободи течії
металу важливою задачею є забезпечення виконання геометрії отриманої штамповки, так як
швидкостями переміщення металу в прямому і зворотному напрямках (а, отже, і його
зміщеними обсягами) керує закон найменшого опору. На кінематику прямо-зворотного
видавлювання впливає, як величина тертя на інструментах, так і співвідношення їх
геометричних розмірів [2].

Рис. 1. Розрахункова схема процесу прямо-зворотного
видавлювання з розділеним осередком деформації

Сучасний підхід до виготовлення деталей
комбінованим
видавлюванням
полягає
в
можливості управління його течією у відповідних
напрямках для забезпечення геометрії отриманого
виробу [3, 4]. Керування може здійснюватися за
рахунок варіювання величиною тертя на
контактних поверхнях пуансона і матриці,
геометрією робочого інструменту, а також за
рахунок застосування додаткових силових впливів
на заготовку. Для визначення енергосилових
параметрів процесу комбінованого прямозворотного видавлювання і рішення задачі
кінцевої формозміни необхідна математична
модель процесу. Тому в даній роботі на основі
енергетичного методу на основі використання
кінематично можливого поля швидкостей
розроблено і реалізовано математичну модель
такого процесу, особливістю якої є використання
принципу розділеного осередку деформації [5]
(зона 4 на рис. 1). Застосування цього принципу

дозволяє розглядати окремо незалежні осередки деформації, які відповідають простим
схемам видавлювання. Це надало можливість використовувати вже існуючі відносно прості
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моделі процесів видавлювання (прямого і зворотного) для створення більш складної моделі
комбінованого прямо-зворотного видавлювання.
При цьому вважали, що осередки деформації розділені жорсткої зоною, що рухається.
Для визначення швидкості цієї зони і швидкостей течії металу у прямому та зворотному
напрямках використовували умову рівності потужностей, які діють з обох сторін цієї зони,
Л.Г. Степанського [6].
Для процесу прямо-зворотного видавлювання отримано графіки залежності параметра
λ, що характеризує швидкість переміщення жорсткої зони 4 в залежності від відносного
радіуса пуансона R p для різних коефіцієнтів тертя  (рис. 2, а), радіуса осьового відростка

R (рис. 2, б) і висоти заготовки H (рис. 2, в) (всі розміри віднесено до радіусу матриці R 0 ).
Значення цього параметра дозволяє визначити швидкості течії металу в прямому та
зворотному напрямках, і, отже, зміщені обсяги металу, а також проміжну і кінцеву форму
отриманої деталі.

а

б

Рис. 2. Графіки залежності



в

від відносного радіуса пуансона

(а) (1 – 0,05; 2 – 0,12; 3 – 0,2), радіуса осьового відростка
заготовки

H

R

Rp

для різних коефіцієнтів тертя



(б) (1 – 0,1; 2 – 0,25; 3 – 0,5; 4 – 0,75) і висоти

(в) (1 – 1,0; 2 – 3,0; 3 – 5,0)

За результатами проведених досліджень можна зробити такі висновки: реалізована
в вигляді програмного продукту модель процесу комбінованого прямо-зворотного
видавлювання дає можливість розраховувати силу деформування як функцію переміщення
інструменту та вирішувати задачі проміжної та кінцевої формозміни, модель також можна
використовувати для аналізу процесів прямого і зворотного видавлювання з одним ступенем
свободи течії металу.
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КОНСТРУЮВАННЯ ШТАМПІВ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ВИДАВЛЮВАННЯ
ПОРОЖНИСТИХ ДЕТАЛЕЙ З ФЛАНЦЯМИ
Алієва Л.І., Грудкіна Н.С., Абхарі П.Б., Картамишев Д.О.
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
Холодне видавлювання є перспективним методом виготовлення порожнистих і
суцільних деталей різних конфігурацій. Основними перевагами холодного видавлювання
високі показники якості продукції, продуктивності і екологічності виробництва. Розвиток
технології видавлювання їде в напрямку створення нових наукоємних способів
деформування деталей більш складних конфігурацій, що сприяє підвищенню
конкурентоспроможності методу. До таких способів, що з'явилися в останні роки можна
віднести способи штампування холодним поперечним і комбінованим поперечнопоздовжнім видавлюванням в штампах з рухливими і роз'ємними матрицями. Кінематичні
варіанти комбінованого видавлювання, отримані поєднанням традиційних схем
поздовжнього (прямого і зворотного) з новими схемами поперечного (радіального і
бокового) видавлювання відрізняються великою різноманітністю [1-3]. При цьому,
вихідними заготовками можуть бути як цілісні, так і трубчасті заготовки (наведено на рис. 1).
Використовуючи кінематичні схеми видавлювання 1-5 можна отримувати порожнисті деталі
з профільованої зовнішньої або внутрішньої поверхнею. Радіальне видавлювання дозволяє
одночасно формувати фланці на зовнішньої і внутрішньої поверхні трубчастої заготовки
(схеми 1 і 2) [4]. Видавлювання може бути виконано з підвищенням ступеню свободі течії
металу, тобто з витиканням в прямому, поперечному і зворотному напрямкам (схеми 3-5),
що сприяє зниженню енерговитрат на деформування.
1
2
3
4
5

Рис. 1. Кинематические схемы холодного выдавливания порожнистих деталей

Штампи для холодного поперечного видавлювання і комбінованого видавлювання з
наявністю елементів поперечної течії металу містять роз’ємні матриці з горизонтальною
поверхнею роз’єму. Штамп з роз'ємними матрицями містить ті ж основні робочі частини, що
і звичайні штампи для поздовжнього видавлювання: пуансон, матрицю, вузли напрямки,
знімання і виштовхування, а також блок штампа, що включає взаємопов'язані напрямними
вузлами опорні плити, до яких прикріплені опори і утримувачі змінного інструменту. Для
подолання сили розпору роз’ємної матриці необхідно використання затискних пристроїв, що
ускладнюють конструкцію і наладку штампів. Основні обмеження у використанні штампів з
роз'ємними матрицями пов'язані з труднощами одночасного забезпечення затиску півматріц і
їх розкриття після завершення процесу деформування, при зворотному ході повзуна преса.
Найбільш поширені штампи з замикаючими вузлами, виконаними у вигляді пружного
елемента або буферного пристрою, розміщеного в просторі штампа або винесеного під стіл
преса [5, 6]. Застосування таких вузлів призводить до лінійного і надлишкового росту сили
замикання по ходу процесу видавлювання. Для затиску півматріц з постійною або
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регульованою силою потрібує використання пневмо- або гідроциліндрів. Для зниження
енерговитрат краще використовувати вузли з механічними замикаючими елементами
(важільних, кулачкових, клинових, байонетних, у вигляді ригелів і скоб і ін.), що сприяють
замиканню сил розкриття матриці в штамповому блоці без їх передачі на повзун преса [5].
Штампи для радіального і комбінованого радіально-зворотного видавлюванням
порожнистих деталей типу стакану або втулки з фланцем іноді виконані у вигляді перевернутого
пристрою, в якому пуансон розташовано у нижній нерухомій частині, а матриця навпаки
рухається униз сумісно з рухомою плитою або під впливом рухомого пуансону [6]. Така
конструкція дозволяє спрощувати виштовхування і виєм готового виробу з штампу. Штамп для
радіально-зворотного видавлювання (рис. 2) містить опорні плити 1 і 2, на яких жорстко
встановлені пуансоно-утримач 3 і контейнер 4, в якому розміщена рухома матриця 5. Рухливий
пуансон 6 закріплено в рухомої частині штампу за допомогою державки 7 і гайки 8. Матриця 5
опирається на пружний блок 9, і в її порожнині розташований деформуючий пуансон 10.
Заготовка встановлюється в порожнину матриці і рухомий вниз пуансон 6 входить в контакт з
матрицею 5, утворюючі тим самим прийомну радіальну порожнину. В процесі деформування
інструменті 5 і 6 переміщуються вниз і пуансон виконує комбіноване видавлювання з течією
металу в зворотному (відносно пуансону 10) і радіальному напрямках. Готову деталь видаляють
з штампу виштовхувачем 11.

Рис. 2. Штамп для радіально-зворотного видавлювання

В
штампах
роз’ємними
матрицями
видавлюють порожнисті деталі типу стакану
або втулки з фланцем [5]. Спосіб радіального
видавлювання фланців можна застосовувати
також для калібрування заготовок з нерівними
торцями і скосами, які відрізані від прутку і
підлягають в подальшому зворотному або
комбінованому видавлюванню. Для цього
способу розроблені штампи з рухливими
матрицями, яка встановлюється на проміжній
рухомої плиті [3]. Як відомо, при вільному
радіальному видавлюванні фланці внаслідок
стоншення мають грибовідну форму і
ступень деформації при витиканні в кругову
порожнину обмеженій пластичними

властивостями матеріалу заготовки, оскільки на периферії фланцю під час деформування діє
несприятлива схема напруженого стану з окружним розтягуючим напруженням. Для
підвищення точності і якості виробів розроблені способі комбінованого деформування і
керування режимом навантаження інструменту, що експлуатується в важких умовах.
Спосіб комбінованого деформування, по якій на заключній стадії радіального
видавлювання здійснюється висадка («підсадка») фланця зближенням півматріц спрямовано
на усунення недоліків радіального видавлювання. Висадка фланця на заключної стадії
процесу може проводитися за варіантами висадки сумісно з робочим ходом пуансона або за
схемою контурної осадки без впливу пуансона. Деформування фланців способом
комбінованого видавлювання і висадки на заключній стадії в штампах на автоматах і пресах
дозволяє усунути дефекти їх грибовидної форми і значно збільшити ступінь деформації.
Висадка фланця, отриманого радіальним видавлюванням, в кінці ходу пуансону, може
служити і рішенням проблеми усунення впливу сил розкриття матриці на надійність роботи
вузлів затиску півматриць друг до другу. При наближені півматриць друг до другу і висадки
фланця зі зменшенням його товщині навіть на незначну величину (в межах 1=3 мм),
розкриття вузлів затискання півматриць стає значно легшим [7].
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Для рішення проблеми надійного закриття–розкриття роз’ємних матриць з одночасним
підвищенням продуктивності штампування за рахунок автоматизації завантаження заготовок
в штамп і видалення готових деталей ефективно використання багатопозиційних штампів. В
випадку штампування деталей з фланцем радіальним або комбінованим радіально-зворотним
видавлюванням в таких штампах з позиції на позицію переміщуються матриці з
півфабрикатом. Це приводить до ускладнення конструкції штампів, які додатково необхідно
постачати вузлами фіксації положення і гальмування руху матриць при їх переносу з позиції
на позицію. Розроблені штампів двох типів: з револьверною круговою подачею матриць
(рис. 3) [8] і з лінійною поперемінною подачею матриць (3-х позиційні) [9].

Рис. 3. Штамп для холодного радіального видавлювання з револьверної подачею: 1-деталь, 2-опорна
матриця, 3- рухома матриця, 4-пуансон, 5-револьверній диск, 6 – пневмоциліндр, 7 і 8 – опорні плиті.

Висновки. Розглянуто схеми видавлювання порожнистих деталей в штампах з
роз'ємними матрицями. Розроблено одно і багатопозиційні штампи для радіального і
комбінованого видавлювання порожнистих деталей з фланцями, що полегшують розкриття
матриці за рахунок здійснення технологічного прийому підсадки, і продуктивність праці за
рахунок спрощення завантаження заготовок і видалення готових деталей.
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ВПЛИВ КОНФІГУРАЦІЇ КІЛЬЦЕВОГО ІНСТРУМЕНТУ НА
ФОРМОУТВОРЕННЯ НАПІВФАБРИКАТУ У ПРОЦЕСІ
КОМБІНОВАНОГО ОСАДЖЕННЯ
Грудкіна1 Н.С., Жбанков1 Я.Г, Таган1 Л.В., Злигорев2 В.М.
1 – Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
2 – ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», м. Краматорськ
В наш час збільшується інтерес до процесів точного об'ємного штампування, які
демонструють тенденцію до збільшення обсягів виробництва та розширенню номенклатури
штампованих деталей і матеріалів [1]. Процес осадження кільцями із комбінованою течією
металу в радіальному і зворотному напрямках, є досить затребуваним для об'ємного
штампування прецизійних деталей і кування великих поковок. Різноманітна конфігурація
кільцевих плит (плоскі, опуклі і увігнуті) дозволяє розглядати кут нахилу плити у якості
параметра оптимізації енергосилових параметрів процесу та фактора керування
формоутворенням напівфабрикату. Дотримання відповідності необхідним розмірам
приростів осьового відростку та фланця є важливим фактором, що визначає технологічні
можливості даного процесу деформування. Тому побудова розрахункових схем процесу
осадження кільцевими плитами для визначення силового режиму та прогнозування
формоутворення напівфабрикату є актуальним завданням.
Ефективним теоретичним методом дослідження вісесиметричних процесів є
енергетичний метод балансу потужностей. Важливим етапом застосування даного методу є
визначення з комплексом кінематичних модулів схеми та побудова відповідних кінематично
можливих полів швидкостей (КМПШ) [2, 3]. Складна форма інструменту (наявність кромок,
фасок, опуклості або увігнутості поверхні інструменту) або характер розподілу течії металу в
середині заготовки вимагає застосування кінематичних модулів складної конфігурації.
Розрахункова схема процесу осадження кільцевими плитами та КМПШ розробленого
суміщеного трапецеїдального кінематичного модуля 2-3 представлені у таблиці 1, КМПШ
інших елементарних кінематичних модулів відомі [4, 5].
Таблиця 1
Розрахункова схема процесу осадження кільцевими плитами та КМПШ

Розрахункова схема про

КМПШ кінематичного модуля 2-3
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Для подальших досліджень використовуємо відносні геометричні параметри процесу (у
порівняння із R0 - початковим радіусом заготовки). Вплив величини нахилу кільцевої плити
(для випадку k  0) продемонстровано на рисунку 1. За формування осьового відростку
відповідає оптимальне значення швидкості Vвых24 , яке дозволяє визначити оптимальне
2Vвых24 hф
значення швидкості W 
. Оптимальне значення Vвых24 зі збільшенням кута нахилу
R
активного інструменту також зміщується в бік збільшення. При цьому для   150 не
спостерігається виходу металу в осьовій відросток, відбувається осадження із залученням
частини металу в осьовій зоні в напрямку руху пуансону. Для   20 0 на початковому етапі
процесу деформування відбувається формування як осьового відростка, так фланцевої зони.
При цьому збільшення кута нахилу плити до   250 практично відповідає переходу до
зворотного видавлювання, формування фланцевої зони є незначним. Таким чином, питання
прогнозування формоутворення та оцінки силового режиму можна вважати вирішеним за
наявності оптимального значення кінематичного параметра Vвых24 .
ВИСНОВКИ

Рис.1. Залежності приведеного тиску
деформування

p

при

Розроблена розрахункова схема процесу
осадження кільцевими плитами дозволяє
досліджувати влип конфігурації інструменту
на
силовий
режим
та
особливості
формоутворення
напівфабрикату.
Представлений характер змінення величини
приведеного тиску деформування при різних
значеннях кута нахилу плити говорить про
можливість
використання
даного
технологічного параметра як ефективного
фактору
управління
формоутворенням
напівфабрикату. При цьому для даних
процесу
співвідношень
параметрів
оптимальне значення приведеного тиску

R1  0.35, H 0  0.6,  s  0.05
зростає із збільшенням кута нахилу кільцевої плити, збільшення кута нахилу плити до

  250 та більше фактично відповідає переходу до процесу зворотного видавлювання
(формування фланцевої зони практично не відбувається).
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ВПЛИВ ВИСОКОЧАСТОТНОЇ МЕХАНІЧНОЇ ПРОКОВКИ
НА ЖИВУЧІСТЬ СТИКОВИХ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ
Дегтярев В.О.
Институт проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України, Київ, Україна
Вивчено закономірності зміни живучості стикових зварних з'єднань стали ст.3сп і швидкості росту тріщини
втоми після різних режимів високочастотної механічної проковки (ВМП) зразків як в початковому стані, так і
після попередньо накопичених втомних пошкоджень. Встановлені залежності в широкому діапазоні зміни
швидкості ВМП і при оптимальних її режимах свідчать про доцільність зміцнення виробу на стадії його
виготовлення або на ранньому етапі поширення макротріщини. Вказана ефективність зміцнення зварних
з'єднань в початковому стані і після попередньо накопичених пошкоджень в залежності від швидкості ВМП
при різній граничної довжині тріщини втоми. Встановлено, що залишкова довговічність і коефіцієнт
зміцнення зразків, зміцнених в початковому стані, при однаковій швидкості ВМП завжди вище.
Експериментально встановлено, що, починаючи з довжини тріщини втоми 10 мм незалежно від швидкості
ВМП різниця в ефективності зміцнення є незначною. Проаналізовано взаємозв'язок між швидкістю ВМП і
глибиною канавки при відомій живучості стикових зварних з'єднань або швидкості росту в них тріщини
втоми при різній граничної її довжині. Показано, що оптимальна швидкість ВМП не залежить від граничної
довжини тріщини втоми, а стадія зародження тріщини зі збільшенням її довжини менш тривала.
Ключові слова: "зварне з'єднання, високочастотна механічна проковка, глибина канавки, живучість, швидкість
росту тріщини втоми".

Наявні літературні дані свідчать не тільки про значне подовженняі ресурсу зварних
металоконструкцій після високочастотної механічної проковки (ВМП), але і високою її
ефективності для гальмування накопичених втомних пошкоджень. Однак до теперішнього
часу залишається не дослідженим вплив різних режимів ВМП на живучість (залишкову
довговічність) і циклічну тріщиностійкість зварних з'єднань. У зв'язку, з цим мета цієї роботи
полягає в оцінці ефективності впливу різних режимів ВМП на живучість зварних з'єднань, в
тому числі тих, експлуатація яких відбувається зі значним рівнем накопичених втомних
пошкоджень в зонах концентраторів напружень. Як матеріал для досліджень
використовувалося стикове зварне з'єднання з листової сталі ст.3сп. Спочатку попередньо
зварена встик пластина розрізалася на зразки розміром 40х400х14 мм, потім вони
розбивалися на дві партії. Перша складалася з декількох серій зразків, які піддавалися ВМП
по лінії сплавлення шва з основним металом за допомогою ультразвукового інструменту
USP-300 при амплітуді коливань робочого інструменту а, рівній 26 мкм, і різної наведеної
швидкості його переміщення V (швидкість ВМП), що дорівнює 0,232 , 0,116 і 0,06 м/хв
відповідно. Після ВМП утворювалась канавка, що залежить від швидкості обробки,
шириною 2,6-3,4 мм і глибиною h, що дорівнює 0,06, 0,105 і 0,18 мм відповідно. У другій
партії зварних з'єднань попередньо вирощувалася тріщина втоми в умовах віднульового
циклу гармонійного навантаження. Потім зварні з'єднання розбивалися також на кілька
серій, кожна з яких зміцнювалась з тими ж параметрами. Дослідження впливу режимів ВМП
зварних з'єднань на їх живучість (Nж) і швидкість росту тріщини втоми (РТВ), засновані на
використанні кінетичних діаграм залежності зростання тріщини втоми lтр від числа циклів
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навантаження N. Живучість зварних з'єднань визначалася як Nж = Ni - N0, де N0 і Ni - число
циклів навантаження, відповідне початкової мак-ротріщини l0, і її граничної довжини li, а
швидкість росту тріщини як dl
 l N ж .
dN
Експериментальні дослідження, яки були проведені при максимальній напрузі  max= 385
МПа, дозволили визначити усереднені для кожної серії зразків залежно РТВ від числа циклів
навантаження в першій і другій партіях. Аналіз даних показав, що обробка збільшує число
циклів до руйнування зразків. Причому Nж зразків першої партії більше, ніж у другій. Мабуть
відмінність отриманих результатів полягає у тому, на якому етапі досліджень створюються
залишкові напруження (ОН) стиску після ВМП, що призводить до різного характеру їх
перерозподілу при випробуваннях, і, мабуть, до різного розміру зони пластичності і різним за
величиною силам, прикладеним до берегів тріщини.
Залежності між Nж зварних з'єднань і швидкістю ВМП при граничній довжині тріщини,
що дорівнює 2, 5 і 10 мм (рис.1), показують, що в міру зменшення швидкості проковки Nж
збільшується, залишаючись більшою в зразках, зміцнених в початковому стані. Слід також
зазначити, що живучість зразків в обох партіях помітно збільшується при зниженні V,
починаючи з 0,11 м/хв. Причому, в зразках першої партії різниця між залишковою довговічністю
при зміні li. від 2 до 10 мм, незалежно від швидкості ВМП, більше ніж у другій.
Отримані дані дозволили встановити вплив швидкості проковки зварних з’єднань на
коефіцієнт їх зміцнення (рис.2) при різній поточної довжині тріщини, який визначається як:
Nу
K у  жи ,
(1)
Nж
и
де N жу и N ж
- залишкова довговічність зварного з'єднання в зміцненому і вихідному стані

відповідно. Аналіз представлених результатів показав, що зі зменшенням швидкості ВМП K у
збільшуеться у всіх серіях зразків, залишаючись завжди більшим в зразках першої партії. Його
зниження зі збільшенням li. незалежно від V, по - перше, мабуть пов'язано з більш інтенсивною
релаксацією ОН стиску, а по - друге, чим більше глибина тріщини перевищує глибину
пластично деформованої зони, яка залежить від швидкості ВМП, тим в меншій мірі
збільшується Ку. Висловлене припущення підтверджує той факт, що коефіцієнт зміцнення
помітно збільшується при зниженні V, починаючи з 0,11 м/ хв. При зміні li. від 2 до 10 мм
різниця між Ку зразків, зміцнених в початковому стані, незалежно від швидкості ВМП, завжди
більше. Крім цього, зниження швидкості ВМП з 0,232 м/хв до 0,06 м/хв також призводить до
зниження відносини коефіцієнтів зміцнення в першій і другій партіях, яке залежиить від
довжини тріщини втоми. Наприклад, при li. = 2 мм це відношення змінюється від 4 до 1,45, а при
10 мм від 3,1 до 1,25 разів відповідно. Це свідчить про те, що при малих швидкостях ВМП, але
великій довжині тріщини втоми, різниця в ефективності зміцнення вже незначна. Узагальнені
залежності між V, h і Nж зразків, а також середньою швидкістю РТВ для першої і другої партій
при досягненні li = 5 мм, що вважається небезпечною з точки зору крихкого руйнування
високонавантажених елементів металоконструкцій, особливо при їх експлуатації в умовах
низьких кліматичних температур свідчать, що з підвищенням швидкості проковки Nж зварних
з'єднань зменшується, а швидкість РТВ підвищується. Подібна тенденція спостерігається з
зменшенням h. Крім того, знаючи залишкову довговічність або швидкість РТВ можна
встановити взаємозв'язок між V і h при будь який li . Узагальнені залежності також можна
використовувати при визначенні оптимальної швидкості ВМП (Vопт), яка при оптимальній
глибині канавки (hопт = 0,14 мм) не залежить від li. і в зразках першої та другої партій
склала, в середньому, 0,085 м/хв. У зв'язку з цим, розрахунок значення оптимальної
швидкості ВМП можна визначити у вигляді:
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(2)

де m, b, а, k, d, f - експериментальні коефіцієнти.

Рис.1-Залежність між швидкістю ВМП та
залишковою довговічністю зразків
першої (1-3) і другої (1’-3’) партій

Рис.2- Залежність між коефіцієнтом
зміцнення та швидкістю ВМП зразків
першої (1-3) і другої (4-6) партій.

Рис.3- Залежніість між довжиною
тріщини та залишковою довговічністю
зварних з’єднань першої (1) і другої (2)
партій при оптимальних режимах ВМП.

Рис.4- Залежність між швидкістю ВМП та
відношенням числа циклів до зародження
тріщини довжиною 1 мм к числу циклів
до досягнения довжини l:1-2мм, 2 – 5мм, 3
– 10мм.

Той факт, що Vопт, не змінюється дозволив встановити залежності між li і Nж зразків
(рис. 3) для першої (крива 1) і другої (крива 2) партій при hопт = 0,14 мм. Аналіз даних показує,
що у всьому діапазоні зміни lтр залишкова довговічність першої партії зразків більше. Причому,
зі збільшенням довжини тріщини різниця між Nж кілька збільшується. Представлені на малюнку
дані цікаві з практичної точки зору. Обмежуючись різною li при оптимальних режимах ВМП,
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знаючи швидкість РТВ, можна визначити залишкову довговічність зварного з'єднання, а при
відомому періоді до зародженні тріщини - нормативний термін експлуатації зварних
металоконструкцій. На рис.4 результати досліджень представлені у вигляді залежності між
швидкістю ВМП і ставленням числа циклів до зародження макротріщини довжиною 1 мм до
числа циклів при досягненні тріщиною довжини 2 мм (1), 5 мм (2) і 10 мм (3). Видно, що при
зниженні V з 0,232 м/хв до 0,06 м/хв стадія зародження знижується при довжині тріщини втоми 2
мм з 92% до 60% (крива 1). Однак, зі збільшенням довжини тріщини до 10 мм вона є менш
тривалою і при зміні V в таких же межах змінюється з 78% до 38% (крива 3).
Таким чином, отримані експериментальні дані дозволили, по-перше, визначити залишкову
довговічність зварного з'єднання або швидкість росту тріщини втоми як в початковому стані, так і
з наявними втомними пошкодженнями в залежності від обраної граничної їх довжини не тільки
при різних режимах високочастотної механічної проковки, але і при оптимальній її швидкості, а
по - друге, встановити взаємозв'язок між глибиною канавки і швидкістю ВМП і по одному з них
при дослідженій граничній довжині тріщини визначити живучість або швидкість РТВ, якщо такі
дані відсутні. Як показали дослідження, зміцнення металоконструкцій переважно виконувати на
стадії їх виготовлення, а при ремонтно-відновлювальних роботах на ранній стадії розвитку
тріщини незалежно від швидкості ВМП.
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ГАРЯЧЕ ШТАМПУВАННЯ ІЗ СТАЛІ 20 ВІСЕСИМЕТРИЧНОГО
ПОРОЖНИСТОГО ВИРОБУ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ВИДАВЛЮВАННЯ
ТА ВИТЯГУВАННЯ ІЗ ПОТОНШЕННЯМ БЕЗ ПРОМІЖНОГО НАГРІВУ
МІЖ ПЕРЕХОДАМИ
Калюжний В.Л., Бондарь А.М.
КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
Розглянуте моделювання з використанням метода скінченних елементів гарячого витягування з потоншенням
із сталі 20 вісесиметричного порожнистого виробу. При витягуванні враховані температура і деформації, які
отримані на переході видавлювання порожнистого конусного напівфабрикату. Виконані розрахунки
витягування та доштампування донної частини з отриманням фланця на зовнішній поверхні. Встановлені
залежність зусилля деформування від переміщення пуансона, розподіл питомих зусиль на деформуючому
інструменті. У здеформованій заготовці визначений кінцевий температурний розподіл та напруженодеформований стан металу. По розподілу інтенсивності деформацій оцінено пропрацювання структури
металу пластичною деформацією. Також встановлені кінцеві форма і розміри виробу.
Ключові слова: метод скінченних елементів, гаряче видавлювання, порожнистий виріб, зусилля, питомі зусилля,
температурний інтервал, інтенсивність деформацій, форма і розміри виробу.

При виробництві порожнистих виробів гарячим штампуванням з використанням
операцій зворотного видавлювання та подальшого витягування із потоншенням в теперішній
час необхідно вирішувати задачу збільшення продуктивності виробництва. Суттєве
підвищення продуктивності штампування можна досягти завдяки виконанню переходів
видавлювання та витягування на одному пресовому обладнанні. Швидкість деформування на
пресі повинна бути такою, щоб не відбувалося значного охолодження при видавлюванні
напівфабрикату і залишкова температура була достатньою для виконання гарячого
витягування на другому переході штампування, або провести витягування в режимі
напівгарячої деформації. Технології гарячого штампування порожнистих виробів
проектуються з використанням даних експериментальних досліджень та виробничого
досвіду [1]. У вказаному джерелі практично відсутні дані по здійсненню технології
штампування на одному пресі порожнистих виробів за два переходи. Використання методу
скінченних елементів для визначення параметрів технології гарячого штампування
порожнистих виробів дозволяє виявити геометричну форму і розміри виробів, а також
оцінити пропрацювання структури металу пластичною деформацією по розподілу
інтенсивності деформацій [2], що дозволяє забезпечити потрібні механічні властивості
здеформованого металу після термічної обробки.
Метою роботи є встановлення за допомогою метода скінченних елементів можливості
проведення на одному пресовому обладнанні гарячого видавлювання порожнистого
напівфабрикату та подальшого витягування з нього готового виробу.
Моделювання гарячого видавлювання було проведене в скінченно-елементній програмі
DEFORM. Вихідна заготовка із сталі 20 мала діаметр 110 мм і висоту 32,5 мм. Температура
заготовки складала 1000 °С. Для забезпечення температури гарячого деформування
швидкість деформування прийнята Vo=60 мм/сек. Тертя на контактуючих поверхнях
враховане по Зібелю з коефіцієнтом тертя μ=0,2.
Вихідні дані для виконання моделювання витягування приведені на рис. 1. Тут і на
подальших рисунках тонкими лініями зображений деформуючий інструмент, а розміри по
вісях приведені в міліметрах. На рис. 1а показані форма і розміри напівфабрикату після
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видавлювання, форма і розміри деформуючого інструменту для витягування та його
розташування. Витягування здійснюється за допомогою пуансона через дві послідовно

а

б

в

Рис. 1 – Вихідні дані для моделювання витягування: а – розміри половини напівфабрикату після
видавлювання та деформуючого інструменту і його розташування, б – розподіл кінцевої
температури (Т,оС) у напівфабрикаті, в - розподіл інтенсивності деформацій (εі) у напівфабрикаті

розташовані матриці. Після закінчення витягування у другій матриці ще відбувається
доштампування донної частини, що буде наведено нижче. Розподіли у напівфабрикаті кінцевої
температури (Т,оС) та інтенсивності деформацій (εі) показаніні відповідно на рис. 1б і рис. 1в.
Розрахункові схеми в розрізі показані на рис. 2. На рис. 2а приведена схема на початку
витягування. Напівфабрикат 1 розміщений у першій матриці 2, яка розміщена на другій
матриці 3. Формоутворення виконується за допомогою пуансона 4. Положення після
витягування у першій матриці зображене на рис. 2б, а після витягування у другій матриці на рис. 2в. На рис. 2г представлена схема в кінці доштампування донної частини, яке
здійснюється в роз’ємних напівматрицях 5, що розміщені на плиті 6. В результаті
отримується виріб 7.
Розрахунковим аналізом встановлені, силові режими витягування та доштампування,
питомі зусилля на деформуючому інструменті, зміна температури при формоутворенні,
напружено-деформований стан металу та кінцеві форма і розміри виробу.
Зусилля деформування та розподіл нормальних напружень на інструменті показані на
рис. 3. На рис. 3а показана залежність зусилля витягування та доштампування від
переміщення пуансона. Графік зусилля має три максимуми. Перший (415 кН) отриманий на
стадії витягування у першій матриці, Витягування у другій матриці починається при
зменшенні зусилля деформування у першій матриці. На цій стадії зусилля досягає
максимальної величини 557 кН. Знизити зусилля у другій матриці можна завдяки
збільшенню ступеня деформації у першій матриці Доштампування також починається при
суттєвому зменшенні зусилля витягування у другій матриці та завершується при
зусиллі.1260 кН. Вигляд графіка, в якому максимальне зусилля має місце в кінці
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формоутворення,
обладнанні.

дозволяє

а

реалізувати

б

штампування

на

кривошипному

в

пресовому

г

Рис. 2 – Розрахункові схеми в розрізі: а – на початку видавлювання, б – в кінці витягування у першій
матриці, в – в кінці витягування у другій матриці, г – при виштовхуванні напівфабрикату із матриці

На рис. 3б показані розподіли нормальних напружень σn на поверхнях заготовки, які
контактують з деформуючим інструментом та виникають при максимальному значенні
зусилля деформування. По цим напруженням можна оцінити питомі зусилля. Найбільші
величини питомих зусиль виникають на напівматриці та на плиті. Максимальні значення
питомих зусиль складають: на пуансоні - σn=400 МПа, на плиті - σn=520 МПа, на
напівматриці - σn=400 МПа.
На рис. 4 представлені розподіли температури (Т,оС) та інтенсивності деформацій (εі) у

а

б

Рис. 3 – Зусилля деформування та розподіл питомих зусиль: а – залежність зусилля від переміщення
пуансона, б - розподіли нормальних напружень на контактуючих поверхнях

здеформованому металі в кінці витягування у першій та другій матрицях. Після витягування
у першій матриці температурний інтервал штампування зберігається по всьому об’єму
здеформованого напівфабрикату. Температура знаходиться у межах Т=940÷1000оС. Тільки у
шарах металу, які контактують з деформуючим інструментом має місце охолодження до
величини Т=790оС. На цій стадії витягування зростає величина інтенсивності деформацій по
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ширині стінки (рис. 4б) в порівнянні з вихідним станом напівфабрикату (див. рис. 1в) та
відбувається вирівнювання цих деформацій як по висоті, так і по ширині стінки. Витягування
у другій матриці закінчується при охолодженні металу стінки до температури Т=800÷830оС
(рис. 4в). У донній частині, в області доштампування для отримання фланця, температура
складає Т=940оС, що достатньо для виконання умови гарячого деформування. Розподіл

а

б

в

г

Рис. 4 - Розподіли температури та інтенсивності деформацій у здеформованому металі в кінці
витягування у першій та другій матрицях: а і б – в кінці витягування у першій матриці, в і г – в
кінці витягування у другій матриці

інтенсивності деформацій після витягування у другій
матриці показаний на рис. 4г. Ще більше вирівнюється
деформований стан по ширині стінки. У шарах металу зі
сторони порожнини отримано εі=2,8. В шарах металу на
зовнішній поверхні - εі=2,4. У верхній частині стінки на висоті
до 40 мм інтенсивність деформацій отримана у межах
εі=0,8÷1,9. Це дозволяє, при необхідності, виконати обтиск
цієї частини після відпалу виробу, тому вона буде мати
більшу пластичність, а інша частина стінки має меншу
вірогідність втрати стійкості при обтиску.
На рис. 5 зображені форма і розміри виробу. Зовнішня
поверхня стінки виробу має постійний діаметр, а внутрішня
поверхня має на верхньому торці найбільший діаметр, який
зменшується до донної частини.
Таким чином, встановлена можливість здійснення
операцій витягування із потоншенням через дві матриці і
доштампування донної частини в умовах гарячої деформації
Рис. 5 – Форма і
розміри виробу після
напівфабрикату, який отриманий зворотним видавлюванням з
доштампування
достатньою для цього кінцевою температурою. Це дозволяє
виконати два переходи виготовлення виробу (видавлювання та
витягування з потоншенням із доштампуванням) на одному пресовому обладнанні. При цьому
суттєво збільшується продуктивність виготовлення та знижується собівартість виробу завдяки
виключенню розігріву напівфабрикату після видавлювання та використанню одного пресу.
Висновки. 1. Методом скінченних елементів створена математична модель та проведений
розрахунковий аналіз процесу гарячого штампування порожнистого виробу, що включає
витягування із потоншенням через дві матриці та доштампування донної частини порожнистого
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конусного напівфабрикату, який отриманий гарячим зворотним видавлюванням та має достатню
для здійснення штампування кінцеву температуру. 2. Для вибору пресового обладнання
визначені зусилля деформування та робота деформації. Встановлена можливість виконання
гарячого витягування із потоншенням та доштампуванням одразу після видавлюванням на
одному пресовому обладнанні без розігріву напівфабрикату та використати для цього
кривошипне обладнання. 3. Для проектування штампового оснащення та вибору матеріалу
основного деформуючого інструменту розраховані точні розподіли питомих зусиль при
максимальному зусиллі штампування. 4. Для оцінки якості виробу, крім форми і його розмірів,
наведений розподіл інтенсивності деформацій у здеформованому металі.
Список використаних джерел.
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ГОРЯЧЕЕ ВЫДАВЛИВАНИЯ ИЗ СТАЛИ 20 КОНУСНОГО ОСЕСИММЕТРИЧНОГО
ПОЛОГО ИЗДЕЛИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫДАВЛИВАНИЯ И ВЫТЯЖКИ С
УТОНЕНИЕМ БЕЗ ПРОМЕЖУТОЧНОГО НАГРЕВА МЕЖДУ ПЕРЕХОДАМИ
Калюжный В.Л., Бондарь А.Н.

КПИ им. Игоря Сикорского, г. Киев, Украина
Рассмотрено моделирование с использованием метода конечных элементов горячей вытяжки
с утонением из стали 20 полого изделия. При вытяжке учтены температура и деформации,
которые получены на переходе выдавливания конусного полого полуфабриката. Выполнены
расчеты вытяжки и доштамповки донной части для получения фланца на внешней
поверхности. Установлены зависимость усилия деформирования от перемещения пуансона,
распределение удельных усилий на деформирующем инструменте. В сдеформированной
заготовке определено температурное распределение и напряженно-деформированное
состояние металла. По распределению интенсивности деформаций оценена проработка
структуры металла пластической деформацией. Также установлены конечные форма и
размеры изделия.
Ключевые слова: метод конечных элементов, горячее выдавливание, полый полуфабрикат, усилие, удельные
усилия, интенсивность деформаций, форма и размеры полуфабриката.

HOT FORGING FROM STEEL 20 TAPERED AXISYMMETRIC HOLLOW
PRODUCT USING EXTRUSION AND EXTRACTION WITH THINKING
WITHOUT INTERMEDIATE HEATING BETWEEN TRANSITIONS
Kaliuzhnyi V.L., Bondar A.N.

Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute
Modeling using the finite element method of hot drawing with thinning of steel 20 of a hollow product is considered.
When drawing, the temperature and deformations, which were obtained at the transition of extrusion of a conical
hollow semi-finished product, were taken into account. Calculations of drawing and stamping of the bottom part were
performed to obtain a flange on the outer surface. The dependence of the deformation force on the movement of the
punch, the distribution of specific forces on the deforming tool are established. The temperature distribution and stressstrain state of the metal are determined in the deformed workpiece. According to the distribution of the intensity of
deformations, the study of the metal structure by plastic deformation is estimated. The final shape and dimensions of the
product are also established.
Key words: finite element method, hot extrusion, hollow semi-finished product, force, specific forces, intensity of
deformations, shape and size of semi-finished product.
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УДК 621.77.043

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА КРУЧЕНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Лавриненков А.Д., Злочевская Н.К., Рогожа О.О.
КПИ им. Игоря Сикорского, г. Киев, Украина
Методы интенсивной пластической деформации (ИПД), которые заключаются в
деформации заготовки с большими степенями деформации при температурах (0,3-0,4) Тпл и
высоком давлении, позволяют получать объемные беспористые металлические
наноматериалы [1].
Методы ИПД должны давать возможность формировать однородную по всему объему
заготовки наноструктуру. К настоящему времени разработано несколько схем ИПД:
кручение под высоким давлением (КВТ) равноканальное угловое (РКК) прессования;
всестороннее ковки; многоосевая деформация; знакопеременный изгиб; аккумулированная
прокатка; винтовое прессования и др. [1].
Сущность этих методов заключается в многократной интенсивной пластической
деформации сдвигом обрабатываемых материалов. Использование интенсивной
пластической деформации позволяет, наряду с уменьшением среднего размера зерен,
получать образцы с практически беспористой структурой материала, чего не удается достичь
компактированием нанопорошков. Обычные методы деформации (прокатка, волочение,
прессование и др.), В конечном счете, приводят к уменьшению поперечного сечения
заготовки и не позволяют достигать высоких степеней измельчения зерна.
Интенсивная пластическая деформация кручением (ИПДК) - это метод ИПД, при
котором заготовки, обычно имеют форму диска диаметром 10-20 мм и толщиной до 2 мм,
для формирования мелкозернистой структуры подвергаются деформации сдвигом за счет
реализации кручения в условиях высокого приложенного гидростатического давления (до 10
ГПа). Заготовка помещается на плоские бойки (рис. 1) или внутрь полости, изготовленной в
бойках, и к ней подается давление величиной от 1 до 10 ГПа. Пластическая деформация
кручением образца осуществляется за счет вращения одного из бойков. [2].

Рис. 1. Обработка методом ИПДК: а – вид установки ИПДК; б – схема обработки ИПДК; в – вид
образца после обработки ИПДК.

Деформирования заготовки проводят на бойках Бриджмена с приложением удельного
давления 3-6 ГПа. Затем проводят вращения подвижного бойка относительно своей оси со
скоростью 0,02-1,5 об / мин. В процессе вращения бойка осуществляют циклическое
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изменение удельного давления на 10-20% от текущего значения с частотой 0,1-1,5
установленной скорости вращения бойка. Циклическое приложение нагрузки при ИПД
кручением обеспечивает однородную микроструктуру и повышает прочность и
микротвердость материала заготовки.
Недостатки метода:
а) деформация максимальная на боковой поверхности диска, на оси вращения она равна
нулю;
б) жесткие ограничения, накладываемые методом на форму заготовок, при деформации
кручением под давлением они имеют форму тонких дисков;
в) размеры образцов серьезно ограничены оборудования для кручения под давлением.
Кручение под давлением чистых металлов приводит к формированию равномерной
структуры со средним размером зерен 50-100 Нм. Размер образцов деформации обычно не
превышает 20 мм в диаметре и 1 мм по высоте. После деформации высота образцов уменьшается
до 0,2-0,5 мм. Существенное измельчения структуры наблюдается уже после деформации на полоборота, но для создания однородных зерен может быть значительно меньше.
При моделировании для компенсации искажения сетки происходит ее перестройка с
сохранением первоначального объема заготовки. Моделирование процесса кручение под
давлением происходило в 2 этапа (рис. 2):
- осадка заготовки для максимального контакта заготовки с рабочей зоной матрицы;
- кручение заготовки под давлением, которое создается пуансоном.

а)

б)

в)

Рис. 2. Схема процесса перед осадкой (а) после осадки (б); кручение под давлением (в): Рд - усилие
деформирования при осадке; Рпр - усилие прижима пуансоном заготовки; Мкр - момент необходим
для кручения заготовки.

Таблица
Параметры процесса кручения под давлением

Материал заготовки
Диаметр заготовки, мм
Высота заготовки, мм
Тип операции
Температура заготовки T, 0С
Скорость вращения матрицы, об/мин
Контакт инструмента с заготовкой
Усилие прижима пуансоном, кН

АД0
8
3
Деформация с учетом тепловых процессов
20
2
Условие слипания
100кН

Для создания значительных сдвиговых деформаций по высоте заготовки, кроме момента,
нужно давить на заготовку с усилием при котором средние напряжения в заготовке будут
достигать от 1 до 5 ГПа (в зависимости от материала). В нашем случае при действии пуансона на
заготовку усилиям 10т возникают средние напряжения в пределы 1800-1900 МПа.
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Деформация заготовки происходит за счет приложения крутящего момента на матрицу.
При увеличении степени деформации происходит рост температуры заготовки (рис. 3),
что приводит к уменьшению крутящего момента (рис. 4), который необходим для
осуществления деформации (рис. 4).

полоборота

один оборот
0

С

полтора оборота

0

С

0

С

два оборота
0

С

Рис. 3. Распределение температуры образца в зависимости от числа оборотов.

Рис. 4. Момент, необходимый для осуществления вращения матрицы

При увеличении числа оборотов происходит проработки материала по глубине (рис. 5)
несмотря на то, что происходит повышение температуры.
0,5 оборота
1 оборот

1,5 оборота

2 оборота

Рис. 5. Распределение трассирующих линий в зависимости от числа оборотов.
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Замер напряжений после моделирования проводился в диаметральном направлении и
по высоте заготовки (рис.6).

Рис. 6. Схема измерения в
диаметральном направлении

Рис. 8. Распределение интенсивности
напряжений на поверхности заготовки
(контактирующие поверхности с
пуансоном) и на половине высоты
заготовки

Рис. 7. Распределение деформации
на поверхности заготовки
(сплошная линия) и по средней
линии (пунктирная линия)

Рис. 9. Распределение касательных
напряжений τxy на поверхности
заготовки и по середине заготовки

Из рис. 7 и 9 видно, что максимальные деформации соответствуют периферии образца
на поверхности. После двух оборотов центральная часть также деформируется, но
значительно меньше от периферии. Для более равномерное деформации заготовки по высоте
необходимо выбирать схему моделирования, при которой линия разъема будет проходить по
средине высоты заготовки.

Рис. 10. Схема измерения по высоте.
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Рис. 11. Распределение пластической
деформации

Рис. 13 Распределение касательных
напряжений по центру заготовки

Рис. 12. Интенсивность напряжений

Рис. 14. Распределение касательных
напряжений по ½ заготовки.

Из рис. 11 видно, интенсивная пластическая деформация начинается с 0,8 мм от
полости в матрице. По оси пластическая деформация есть, хотя и в среднем в 5 раз меньше
чем на расстоянии ½ диаметра от оси. По оси градиент касательных напряжений больше чем
на ½ диаметра от оси.
При моделировании кручение под давлением мы видим, что при увеличении числа
оборотов происходит более глубинное приработки материала. Увеличивается температура и
уменьшается крутящий момент. Также для лучшей проработки структуры материала по оси
заготовки необходимо осуществлять полных 1 или 2 оборота. Для более равномерной
деформации образцов при схеме деформирования представленной на рис. 2 высота образцов
не должна превышать 1-1,5 мм или применять схему с разъемом по средине высоты образца
(при такой схеме высоту заготовки можно увеличить минимум в 2 раза).
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УДК 621.777.1

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗАКРИТОГО РАДІАЛЬНОГО
ВИДАВЛЮВАННЯ РІЗНОТОВЩИННИХ ФЛАНЦІВ
Абхарі П.Б., Кузенко О.А., Дементєєв М.В.
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
Процеси радіального видавлювання мають велику кількість кінематичних схем і їх
здійснення і відрізняються різноманітністю деталей. Особливістю процесів радіального
видавлювання є складний режим силового впливу як на заготовку, що деформується, так і на
елементи штампового оснащення. Завданням теоретичного аналізу процесів видавлювання в
закритих матрицях є визначення сили видавлювання і сили розкриття матриці.
Аналіз характеру зміни сил видавлювання показує, що при зменшенні висоти робочої
порожнини (товщини фланця) різко зростає тиск, що пов'язано зі збільшенням ступеня
деформації. Вплив діаметральних розмірів фланця у всіх випадках радіального
видавлювання однаковий: збільшення зовнішнього діаметра фланця однозначно пов'язане з
величиною робочого ходу пуансона і супроводжується плавним зростанням робочих
навантажень. Вплив радіусу заокруглення кутів матриці на значення сил радіального
видавлювання носить більш складний характер. При збільшенні значень радіуса
заокруглення знижуються сили в початковій стадії процесу, так як при цьому для заповнення
порожнини і формування осередку деформації необхідно більше часу. У міру розвитку
процесу після досягнення металом плоскопаралельної ділянки кругової порожнини,
відмінності в силах згладжуються. Розкриття матриці і величини сил видавлювання можна
також знизити і за рахунок застосування суміщених схем видавлювання.
В даному теоретичному дослідженні за допомогою програми методу скінченних
елементів QForm 2D/3D, які дозволяють визначати напружено деформований стан і силовий
режим процесу, представлено математичне моделювання процесів закритого радіального
видавлювання.
В силу симетрії розглядається одна половина схеми (а) і отриманий напівфабрикат (б),
представлені на рис. 1.

а

б

Рис. 1. Схема процесу закритого радіального видавлювання фланця (а) на торці стрижня з різними
відносними висотами фланця з односторонньою подачею і отриманий напівфабрикат (б)

Для моделювання процесу радіального видавлювання фланця на торці стрижня обрані
наступні параметри:
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– механічні властивості матеріал заготовки АМцМ: крива істинних напружень
описується рівнянням σs(ε)=188,4 ε0,15, межа текучості σ0,2=105 МПа, модуль Юнга Е=75000
МПа, коефіцієнт Пуассона   0,3 і коефіцієнт тертя між матеріалом заготовки і
інструментом μ=0,05…0,3 (закон Зібеля).
Обрані наступні параметри для моделювання процесу радіального видавлювання
фланця на торці стрижня:
– геометричні параметри процесу: R0 – радіус заготовки (R0=18 мм), R – радіус фланця
(R=36 мм), Ri – проміжний радіус фланця, h – висота приймальної порожнини для формування
фланця, h/R0 – відносна висота фланця (h/R0=0,65), L – висота заготовки (L=70 мм),
r – радіус заокруглення кромок інструменту (r=2; 6; 10 мм).
– силові параметри процесу: P – сила видавлювання процесу, Q – сила розкриття
матриці, V – швидкість процесу видавлювання.
На силовий режим процесу видавлювання суттєво впливають такі чинники: умови
контактного тертя; геометрія радіальної порожнини; геометрія перехідних кромок матриці, а
на працездатність штампів з роз'ємними матрицями – значна сила розкриття.
На рис. 2 представлений графік залежності сили розкриття матриці від параметра
незаповнення «а», з якого видно, що при збільшенні радіуса заокруглення перехідної кромки
матриці (r=2 мм, r=6 мм, r=10 мм) збільшується сила розкриття матриці, зі збільшенням
параметра незаповнення «а» сила розкриття зменшується. Наприклад, при радіусі r=10 мм;
«а»= 1 мм – Q=1900 кН, r=6 мм; «а»=1 мм – Q=1700 кН, r=2 мм; «а»=1 мм – Q=1600 кН. На
кривій 1 ми бачимо, що при параметрі незаповнення «а»=5,1 мм – Q=90 кН, на кривій 2 при
«а»=6,8 мм – Q=100 кН, на кривій 3 при «а»=8 мм – Q=200 кН.

Рис. 2. Графік залежності сили розкриття матриці від параметра незаповнення «а»
при різних значеннях радіусу заокруглення

Збільшення радіусу заокруглення сприяє більш плавній течії матеріалу і відсутності
відхилення форми фланцю вже на початковій стадії видавлювання. Таким чином, вплив
об’єму металу на верхню півматрицю, тобто її розкриття, помітно одразу.
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УДК 666.3-12:666.

СТРУКТУРОВАНА КЕРАМІКА. СФЕРИ ВПРОВАДЖЕННЯ
Устьянов1 В.Б., Баглюк1 Г.А., Іващенко2 В.В.
1 - Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря
Сікорського»
2 - Інститут проблем матеріалознавства НАН України,
Надання матеріалам певної структри, як правило, дозволяє покращити їх експуатаційні
властивості. Широко застосовується введення до формувальних сумішей наповнювачів
(зернистих, волокнистих, лускатих). Керамічний процес дозволяє реалізувати довільну або
направлену кристалізацію. Деякі структури можна створювати на стадії формування виробів.
У 70-х роках ми розробили спосіб створення матеріалів зі структурою, яка нагадує
багатоклітинні живі організми. Ми назвали їх «ячеїстозаповненими», оскільки вироби мали
ячеїстий каркас, порожнини якого були заповнені дисперсною, волокнистою, скловидною
або закристалізованою речовиною [1-5].
Для створення такої структури сировинні компоненти гранулювали, на поверхню
гранул наносили інші сировинні компоненти. З отриманних капсульованих (двох- або
багатошарових) гранул статичним, динамічним або віброімпульсним пресуванням
формували вироби. При цьому гранули пластично деформувалися, їх оболонки зливались у
просторовий ячеїстий каркас, який утримує ядерний сировинний компонент. Отвердіння
вели способами, які відповідали сировині, яка використовувалась в якості наповнювача:
висушуванням, карбонізацією, гідратацією і випалюванням.
1. Таким способом були отримані безвипальні блоки типу самана, міцність яких була у
2 – 3 рази вищою, кращою була і водостійкість. Для цього сировинні глиняні гранули
капсулювали в гіпс і/або цемент [6].
2. Керамічну цеглу з підвищеними удвічі експлуатаціонними властивостями і зниженою
температурою випалювання виготовляли з гранул, відформованих на вакуумпресі, підв’ялених і
покритих більш якісною сировиною. Основною сировиною (80 – 95 %) для виготовлення гранул
були низькоякісні суглинки, леси, суміш глин з дисперсними промисловими відходами. Суміші
підбиралися таким чином, щоб вони мали достатню для формування на вакуумпресі
пластичність. При використанні непластичних дисперсних промислових відходів як основної
сировини гранули формували окатуванням у барабані або на тарілці.
3. Вироби дорожньої кераміки з підвищеними міцністю, морозостійкістю і стійкістю до
стирання отримували з низькоякісних суглинків, лесів, сумішей глин з дисперсними
промвідходами. У цьому разі гранули покривали більш товстим шаром (20 – 25%) більш
тугоплавкої сировини і випалювали при підвищених температурах. При цьому наповнювач
спікався або навіть розплавлявся у вогнетривкому ячеїстому каркасі, що утримував расплав як
соти мед і запобігав деформуванню виробів. Для досягнення підвищеної міцності корегували
склад гранул з метою їх кристалізації. При експлуатації дорожнього покриття така структура
забезпечувала покращене зціплення з підошвами взуття і колесами транспорту, оскільки
внаслідок нерівномірного зношування каркаса і наповнювача на поверхні утворювався
мікрорельєф.
4. Для виготовлення шамотних вогнетривів з підвищеною на 30 – 50% термостійкістю
створювали мікрозазори між ячейками каркасу і ядрами наповнювача. Для цього між ядрами і
оболонками сировинних гранул наносили шар компонента, який вигорав під час випалювання
або не спікався, підбирали відповідні усадки матеріалів каркасу і наповнювача [6].
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5. Легковагові вогнетриви, тепло – та звукоізоляційні вироби формували з гранул на
основі спученого перліту, глин у суміші з дисперсними матеріалами, що вигорають,
мінеральних волокон, органічних волокон, що вигорають, у суміші з глиною або
мінеральними волокнами, дисперсних промвідходів. Гранули капсулювали в гіпс, цемент,
вогнетривкі глини. Перевагою легковагових вогнетривів з такою структурою була підвищена
на сотні градусів температура експлуатації.
Ячеїстий вогнетривкий каркас не деформувався навіть під час повного розплавлення чи
руйнування наповнювача. Для досягнення звукоізоляційних властивостей послаблювали
взаємозв’язок волокон або зерен дисперсного наповнювача в ячейках монолітного каркасу.
6. Під час досліджень виявилась підвищена спучуваність капсульованих гранул і
виробів із них. Це дозволило одержати новий вид ячеїстої кераміки, який ми назвали «піну в
піні». Деформований, частково зруйнований ячеїстий каркас лишався основою спученого
розплаву. Характерно, що тугоплавкий каркас утримував спучений розплав від розтікання і
осідання. Напевно, що він, армуючи піну, виконує цю функцію і під час охолодження,
підвищуючи термостійкість і міцність виробів.
7. Структурована кераміка має оригінальні декоративні властивості. Для цього відкривали
структуру, зішліфовуючи верхній шар плит або розпилюючи відформований блок на плити.
Особливо цікаві декоративні ефекти були виявлені при використанні різнокольорових ядер і
багатошарових, багатокольорових оболонок. Відкриття структури можна проводити як на
виробництві, так і після укладання полової чи тротуарної плитки. Для цього придатні
шліфмашини, які використовуються при виготовленні мозаїчних мармурових підлог. Якщо
виявляти структуру піскоструминним устаткуванням, то поверхня буде нагадувати черепашник.
8. Пресування гранул на м’якій підложці дозволяє отримати декоративну бугристу
поверхню, рельєф якої можна візуально поглибити задуванням фарбою.
9. Запропонована технологія дозволяє виготовляти зміцнені або випалені гранули і
щебінь від їх подрібнення. Таку продукцію можна використовувати як заповнювач для
бетону, для паркових доріжок, тенісних кортів, гідропоніки, очищення стоків [8].
ВИСНОВКИ. Технологія дозволяє утилізувати розповсюджену низькоякісну сировину
і дисперсі промвідходи. Вона реалізується на традиційному устаткуванні, відкриває
можливості покращення якості виробів, збільшення номенклатури продукції, економії
ресурсів [9]. Вона опробована на промисловому устаткуванні і повністю готова до
впровадження.
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ЗУСИЛЛЯ ДЕФОРМУВАННЯ ТА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ
СТАН, ТЕМПЕРАТУРНИЙ РОЗПОДІЛ ПРИ ГАРЯЧОМУ ЗВОРОТНОМУ
ВИДАВЛЮВАННІ ВИРОБІВ ЗІ ЗМІННОЮ ТОВЩИНОЮ СТІНКИ
Калюжний В.Л., Ярмоленко О.С.
КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
Методом скінченних елементів створена математична модель та проведений аналіз гарячого зворотного
видавлювання із латуні вісесиметричного порожнистого виробу з виступами у донній частині та необхідним
пропрацюванням структури металу у місці переходу стінки у донну частину. Використана схема гарячого
зворотного видавлювання з роздачою в рухомій матриці з кутом в циліндричній частині, в якій діаметр вихідна
заготовка має менший діаметр зовнішнього розміру виробу, а деформування заготовки виробу проходить при
зменшеному зусиллі завдяки введеному куті на циліндричній поверхні стінки матриці. Для моделювання процесу
і спрощення розрахунків була прийнята пластична модель металу. Виявлена форма пуансоні і нова форма
матриця з кутом стінки, забезпечили необхідне пропрацювання структури здеформованого металу у
потрібному місці. Визначені кінцеві форма і розміри виробу. Показана залежність зусилля видавлювання від
переміщення пуансона проведено порівняння зі звичайним видавлюванням. Отриманий точний розподіл
питомих зусиль на контактуючих поверхнях заготовки з поверхнями на пуансоні та матриці для проектування
штампового інструменту, а також установлений напружено-деформований стан у здеформованій заготовки
при максимальному зусиллі видавлювання. Проведено порівняння зміни температурного розподілу на протязі
процесу видавлювання при використані матриці з кутом на стінці. Приведені розподіли компонент напружень
та деформацій по об’єму заготовки. Зроблена оцінка пропрацювання структури металу пластичною
деформацією проводилася по розподілу інтенсивності деформацій.
Ключові слова: гаряче видавлювання; порожнистий виріб; метод скінченних елементів; зусилля видавлювання;
напруження; деформації; температурний розподіл матриця з кутом стінки .

Дослідження отримання напівфабрикатів зворотного видавлювання з роздачею з
застосуванням рухомої матриці було розглянуто в [1]. Також в роботі [2] наведені приклади
застосування методу МСЕ який дозволяє знайти результати по отримання виробів з
необхідним пропрацюванням матеріалу заготовок. В роботі [3] показані подібні схеми з
використання способу зворотного видавлювання з роздачою, в якій досягається подібний
ефект зменшення зусилля. Необхідні рекомендації з проектування технологічного процесу
приведені в роботі [4]. Тут розглянуто питання з вибору обладнання та відомості для
швидшого проектування штампувального інструменту.
Метою роботи є встановлення впливу кута матриці на зусилля процес гарячого
зворотного видавлювання порожнистого виробу.
Розрахунковий аналіз проводили в програмі DEFORM із використанням циліндричної
системи координат. В якості вихідного матеріалу заготовки прийняли латунь DIN-Cu-Zn28.
Геометричні параметри заготовки: діаметр
=230 мм і висота заготовки
=54 мм,. Для
вказаної латуні рекомендують щоб температурний інтервал гарячого штампування
знаходився в межах 700-870 . Температура заготовки перед штампуванням дорівнювала
850 . Швидкість деформування була 40 мм/сек. Тертя на контактуючих поверхнях
враховано по Зібелю з μ=0,2. Деформуючий інструменту був розігрітий до 200 оС.
Геометричні параметри матриці діаметр м =230 мм висота робочої частини матриці 214 мм.
Кут внутрішньої стінки матриці становив 0,25°.
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Розрахункові положення в розрізі процесу гарячого зворотного видавлювання на
початку та в кінці показані на рис.1. Розташування інструменту на початку зображено на
рис.1а. Пуансон 1 встановлений на заготовці 3,
яка розміщена на плиті 4 в матриці 2.
Деформування заготовки здійснюється при
переміщенні пуансона та матриці з однаковою
швидкістю (рис. 1б) і отримується виріб 5.
Розрахунковим
аналізом
встановлені
силові режими видавлювання, питомі зусилля на
деформуючому інструменті, зміна температури
при формоутворенні, напружено-деформований
стан металу та кінцеві форма і розміри виробу.
На рис. 2 показані залежності зусилля
а
б
деформування від переміщення пуансона при
Рис. 1 - Розрахункові положення
застосуванні
матриці з кутом та звичайної
деформуючого інструмента та форма
матриці,
а
також
наведені розподіли нормальних
матриці: а – положення на початку
штампування, б – положення в кінці
напружень (в МПа) на контактуючих поверхнях.
штампування
По нормальних напруженнях можна оцінити
питомі зусилля. Застосування матриці з кутом
приводить до зниження зусилля видавлювання і зменшення величин питомих зусиль на
деформуючому інструменті. На рисунку розподілу нормальних напружень і в подальшому
тонкими лініями зображений деформуючий інструмент, а розміри по вісях приведені в
міліметрах.

а

б

в

Рис. 2 – Зусилля деформування та розподіли нормальних напружень на контактуючих поверхнях а –
залежність зусилля від переміщення пуансона, б – розподіл напружень при видавлюванні у матриці
з кутом, в – розподіл напружень при видавлюванні у звичайній матриці

Причиною зменшення зусилля є зміна схеми напруженого стану при видавлюванні в
матрицях різної форми, що видно по розподілах середніх напружень (рис. 3). Ці розподіли
показані на проміжних стадіях видавлювання
Форма матриці також впливає на розподіли кінцевих температур у здеформованих
заготовках, які приведені на рис. 4.
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а

б

а

Рис. 3 – Розподіли середніх напружень:
а - при видавлюванні у матриці з
кутом, б – при видавлюванні у звичайні
матриці

б

Рис. 4 – Розподіли температури: а - при
видавлюванні у матриці з кутом, б – при
видавлюванні у звичайні матриці

Розподіли компонент напружень (в МПа) при максимальному зусиллі видавлювання у
матриці з кутом представлені на рис. 5.

а

б

в

г

Рис. 5 – Розподіли компонент напружень при видавлюванні у матриці з кутом: а - розподіл
радіальних напружень , б - -розподіли тангенціальних напружень , в – розподіл осьових
напружень , розподіл інтенсивності напружень

Розподіли компонент деформацій у здеформованій
видавлюванням в матриці з кутом представлені на рис. 6

заготовці,
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а

б

в

Рис. 6 - Розподіли компонент деформацій по об’єму здеформованої заготовки: а – розподіл радіальних
деформацій , б – розподіл тангенціальних деформацій , розподіли осьових деформацій

Висновки.
В роботі за допомогою методу скінченних елементів виконане моделювання гарячого
видавлювання із латуні вісесиметричного порожнистого виробу з виступами на донній
частині при використані матриці з кутом. Розраховані форма пуансона і матриці, які
забезпечили потрібне пропрацювання структури металу пластичною деформацією в області
переходу стінки у донну частину виробу. Наведено розміри матриці і показано значення кута
при якому спостерігається ефект зменшення зусилля. Приведено графік зусилля
видавлювання, що дозволило показати значне зменшення зусилля при використані нової
матриці. Показано та порівняно розподіли питомих зусиль на деформуючому інструменті в
процесах видавлювання з роздачою. Установлена зміна температури здеформованого металу
в кінці процесу видавлювання. Досліджена структура матеріалу після штампування за
допомого розподілу інтенсивності деформації по об’єму заготовки заготовці
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Секція Теорія ресурсозберігаючих процесів пластичної обробки матеріалів

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИ ГОРЯЧЕМ ВЫДАВЛИВАНИИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ
СТЕНКОЙ РАЗНОЙ ТОЛЩИНЫ
Калюжный В.Л., Ярмоленко А.С.

КПИ им. Игоря Сикорского, г. Киев, Украина
Методом конечных элементов создана математическая модель и проведен анализ горячего обратного
выдавливания из латуни осесимметричного полого изделия с выступлениями в донной части и необходимым
проработкой структуры металла в месте перехода стенки в донную часть. Использованная схема горячего
обратного выдавливания с раздачей в подвижной матрицы с углом стенки вместо цилиндрической части, в
которой находится исходная заготовка имеет меньший диаметр внешнего размера изделия, а
деформирования заготовки изделия проходит при уменьшенном усилии благодаря подвижной матрицы
введенному углу цилиндрической поверхности стенки матрицы. Для моделирования процесса и упрощения
расчетов была принята пластическая модель металла. Выявленная новая форма матрицы с углом стенки и
форма пуансона, обеспечили необходимое проработки структуры деформированного металла в нужном
месте. Определены конечные форма и размеры изделия. Показана зависимость усилия выдавливания от
перемещения пуансона проведено сравнение с обычным выдавливанием. Получено точное распределение
удельных усилий на контактирующих поверхностях заготовки с рабочими поверхностями на пуансоне и
матрице для проектирования штампового инструмента, а также установлено напряженно-деформированное
состояние в деформированной заготовки при максимальном усилии выдавливания. Проведено сравнение
изменения температурного распределения в конце процесса выдавливания при использовании матрицы с углом
на стене. Приведены распределения компонентов напряжений и деформаций по объему заготовки.
Произведена оценка проработки структуры металла пластической деформацией проводилась по
распределению интенсивности деформаций.

Ключевые слова: горячее выдавливание; полое изделие; метод конечных элементов; усилие
выдавливания; напряжение; деформации; температурное распределение, матрица с угловой
стенкой

DEFORMATION FORCE, STRESS-DEFORMED STATE, TEMPERATURE
DISTRIBUTION DURING HOT EXPRESSION OF PRODUCTS FROM
WALLS OF DIFFERENT THICKNESS
Kaliuzhnyi V.L., Yarmolenko O.S.

Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute
Using the finite element method, a mathematical model was created and an analysis of hot back extrusion from brass of
an axisymmetric hollow product with protrusions in the bottom and the necessary study of the metal structure at the
transition of the wall to the bottom was carried out. The used scheme of hot back extrusion with distribution in a
movable matrix with a wall angle instead of the cylindrical part, in which the original workpiece is located, has a
smaller diameter of the external size of the product, and the deformation of the product workpiece takes place with a
reduced force due to the movable matrix introduced by the angle of the cylindrical surface of the die wall. To simulate
the process and simplify calculations, a plastic model of the metal was adopted. The revealed new shape of the matrix
with the wall angle and the shape of the punch provided the necessary elaboration of the structure of the deformed
metal in the right place. The final shape and dimensions of the product have been determined. The dependence of the
extrusion force on the movement of the punch is shown; a comparison is made with conventional extrusion. The exact
distribution of specific forces on the contacting surfaces of the workpiece with the working surfaces on the punch and
the matrix for the design of the stamping tool has been obtained, and the stress-strain state in the deformed workpiece
at the maximum extrusion force has been established. A comparison is made of the change in the temperature
distribution at the end of the extrusion process when using a matrix with an angle on the wall. Distributions of stress
and strain components over the workpiece volume are given. The evaluation of the elaboration of the metal structure
by plastic deformation was carried out according to the distribution of the intensity of deformations.
Key words: hot extrusion; hollow product; finite element method; extrusion force; stress; deformation; temperature
distribution, matrix with wall angle.
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