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Актуальність науково- технічної задачі 

 Підвищення ефективності наукоємних виробів авіаційної техніки постійно 

стимулює вдосконалення конструкції їх елементів та розроблення і 

впровадження технології їх виготовлення 

Останні роки набули перспективи використання лопатки що виготовляються з 

профільованих заготовок постійного поперечного перерізу. Таки лопатки 

використовуються в реверсивному пристрої газотурбінних двигунів. 

Перспективним процесом виготовлення таких заготовок є процеси 

пластичного деформування з формоутворенням остаточної форми лопатки з 

попередньо профільованої заготовки.  

 



Мета та задачі дослідження 

Метою роботи є експериментально- аналітичне обґрунтування та розробка процесу формоутворення 

лопатки реверсу газотурбінного двигуна із профільованої заготовки та проектування оснастки.  

Для досягнення мети були поставлені та вирішені наступні  задачі: 

• Виконано аналітичний огляд літературних джерел по технологіям виготовлення лопаток ГТД, враховані 

їх переваги та недоліки.  

• Розроблена методика виконання роботи; 

• Виконано технологічний аналіз конструкції деталі; 

• Розроблений перспективний спосіб виготовлення деталі гнуттям з профільованої заготовки; 

• Проведено розрахунок формоутворення лопатки чисельними методами; 

• Експериментально  обґрунтований процес формоутворення лопатки. 



Типова класифікація лопаток ГТД по способу виготовлення 

      Отримані методом 

 ливарного виробництва                                                Отримані методом  об’ємного                                      Отримані методом                           

                                                                                                 гарячого штампування                                          попереднього профілювання з           

                                                                                                                                                                                      наступним формоутворенням  



Косий вигин 



При гнутті виникають деформації які перевищують допустимі, 
в результаті цього можуть виникати розриви заготовки, у 
зв’язку з цим запропонован спосіб для вирішення цієї 
проблеми. 



Метод реверсивного штампування 



 𝑒𝑚𝑎𝑥 =
𝐻−ℎ0

𝑟+ℎ0
 - максимальна величина  деформації 

𝑒𝑚𝑎𝑥 =
32.7 − 14.3

16.3 + 14.3
= 0.6 

  

𝑒𝑚𝑎𝑥 > 𝑒 , де [e] = 0,2 - гранично допустима деформація на 

розтяг 

 

Розрахунок форми штампування 1-го переходу 



Розрахунок форми штампування 2-го переходу 

𝑙1 = 𝑙 

𝑙1 = 𝑙0 1 + 𝑒 = 𝑙0 1 + 𝑙𝑛
𝑅н

𝑅н.л.
= 𝑙0 1 + 𝑙𝑛

𝑟 + 𝐻

𝑟 + ℎ0
 

𝑅н.л. =  𝑅вн  + ℎ0 - радіус нейтральної поверхні,  

l1 – довжина дуги зовнішньої 

 сторони готової деталі 

 



Спосіб виготовлення направляючої 
лопатки ГТД             (після 1 та 2 переходів) 

 



Моделювання і аналіз 1-ї та 2-ї операцій 
формоутворення лопатки за допомогою 
програми DEFORM-3D 
 



 

Аналітичне дослідження формоутворення лопатки 

після 1-ї операції  

 

Розподіл інтенсивності деформацій           Осьові деформацій еу               Головні напруження 

 

 

   
 

 

Рис. 5.9. Розподіл інтенсивності деформації (у перерізах з тонкого та з 

широкого країв заготовки) 



 
 

Максимальна деформація σmax 

Максимальна деформація еmax 
Зони з найбільшою загрозою руйнування 

Аналітичне дослідження формоутворення лопатки 
після 2-ї операції  



 

Розподіл напружень 

 

                       σХ                                        σУ                                                                     σZ. 

 

Рис. 4.19 – Напруження вздовж вісей Х, У, Z;  



Експериментальні дослідження  
(1 операція) 



№ 

зразка 
Зусилля, т. 

Деформуванн

я з тонкого 

края, мм 

Деформуван

ня з широкого 

края, мм 

Наявність 

гумових смуг 

  

1 55,7 6,6 4,2 Суцільна 

2 68,5 7,0 5,9 

Суцільна + на 

місцях 

деформування 

товщиною 6мм, 

довжиною 65мм 

3 61,7 7,1 6,8 



Заготовка після першої операції 



Експериментальні дослідження  
(2 операція) 



Заготовка після другої операції 



Технологічні рекомендації 

• При формоутворенні лопатки доцільно штампувати її за 2 
переходи, використовуючи спосіб розглянутий у даній роботі. 

• При формоутворенні необхідно щоб величина дуги розтягу 
ділянки лопатки при попередньому штампуванні  була  не менша 
ніж величина дуги яка утворюється при повороті частини лопатки у 
завершувальній операції, це сприяє рівномірному розподілу 
напружень, в іншому випадку можуть бути тріщини та розриви. 

• Після першого переходу необхідно виконати процес відпалу 
заготовки для її зміцнення. 

 



Загальні висновки 
• В роботі на основі аналізу науково-технічних публікацій та аналізу конструкцій деталей ГТД 

обґрунтовано процеси формоутворення точних заготовок лопаток для типових деталей.  

• Розроблено методику виконання роботи, яка включає дослідження формоутворення  заготовки 

лопатки чисельними та експериментальними методами. 

• Виконано чисельне моделювання формоутворення та технічний аналіз лопатки в системі CAD/ CAE 

DEFORM 3D 

• В ході експерименту було проведено ряд дослідів по процесу формоутворення лопаток з 

профільованих заготовок, які показали що, даний  процес більш якісний якщо відбувається операція 

попереднього гнуття з витягуванням. 

•  На основі аналітичних та експериментальних досліджень були сформульовані технологічні 

рекомендації по розробці та впровадженню процесів виготовлення лопатки гнуттям з профільованої 

заготовки 

 



Дякую за увагу! 


