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Актуальність науково-технічної задачі

Підвищення ефективності наукоємних виробів авіа-
космічної техніки постійно стимулює вдосконалення
конструкції їх елементів, впровадження нових матеріалів з
наперед заданими властивостями та розробку і впровад-
ження технології їх виготовлення.

Одним із шляхів забезпечення необхідних функціональ-
них та конструктивних властивостей матеріалів є керуван-
ня їх мікроструктурою. Перспективним напрямком в цій
області є одержання і дослідження матеріалів з нано-
метричними розмірами зерен.

Перспективним методом отримання наноструктурних
матеріалів являється процес пресування з перемішуван-
ням.



Мета та задачі дослідження
Метою роботи є експериментально-аналітичне обґрунтування та розробка процесу

пресування з перемішуванням, проектування оснастки та розробка технологічних
рекомендацій щодо реалізації процесу на машинобудівних підприємствах України.

Для досягнення мети були поставлені та вирішені наступні  задачі:

• Виконано аналітичний огляд літературних джерел по впливу подрібнення структури на 
властивості матеріалів. Розгянуті методи подрібнення структури, враховані їх переваги
та недоліки. Обґрунтований напрямок роботи по створенню процесу  обробки металу 
пресуванням з перемішуванням.

• Розроблена методика виконання роботи.

• Розроблений перспективний спосіб зміни структури матеріалів пресуванням з 
перемішуванням.

• Виконано аналітичне дослідження течії металу в процесі пресування.

• Проведено розрахунок напружено-деформованого стану чисельними методами;

• Експериментально  обґрунтований процес обробки металу пресуванням з 
перемішуванням;

• Розроблені технологічні рекомендації по реалізації способу пресування з 
перемішуванням.



Криві “істинні напруження – деформація” випробування
зразків наноструктурної Cu при температурі 20°С:

а – розтяг; б – стиск.



Технологічні схеми інтенсивної пластичної деформації

Кручення під високим 
тиском

Рівноканальне кутове пресування

Всебічне куванняГвинтова екструзія



Технологічна схема процесу пресування з перемішуванням

1 – Контейнер;
2 – Вал, що обертається з 
кутовою швидкістю ω;
3 – Матриця;
4 – Заготовка;
5 – Пуансон.



Визначення оптимального зусилля протитиску

Розрахункова схема
1 – заготовка, 2 –

матриця, 3 – пуансон, 
4 – вал, що 

обертається з 
кутовою швидкістю 

q = 1МПа

q = 5МПа
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Кінематика течії металу

Абсолютна швидкість точок Складова Vy

Складова Vz



Розподіл напружень в металі

Розподіл істинних напружень, МПа

Розподіл нормальних напружень, МПа

σy σz
Розподіл дотичних 
напружень в площині YZ



Експериментальні дослідження

Оснастка

Заготовки



Свинцеві зразки після пресування

Діаметр редукування 10мм Діаметр редукування 11мм



Цинкові зразки після пресування

Зразок отриманий на початкові стадії пресування

Зразок отриманий  на стадії усталеної течії



Металографія цинкових зразків



Рекомендації по реалізації методу
Дослідження НДС матеріалу в процесі пресування показали, що в запропонованій

схемі після пресування має місце деяка неоднорідність структури по об’єму матеріалу.
Для компенсації нерівномірності деформацій можна запропонувати наступні
схеми пресування:

Схема з кількома робочими інструментами

Схема із співвісністю валу і матриці

Схеми з постійним перерізом каналу:

1 – пуансон; 2 – контейнер (матриця); 3 
– матеріал; 4 – вал; 6 – рідина.



Загальні висновки
1. Вирішена актуальна науково-технічна задача по експериментально-аналітичному 

обґрунтуванню процесу обробки металу пресуванням з перемішуванням.
2. На основі аналізу науково-технічних публікацій було проаналізовано вплив 

наноструктури на властивості матеріалів.
3. Розроблена і реалізована модель розрахунку процесу в CAD/CAE Deform, яка 

дозволила проаналізувати кінематичні параметри і НДС металу в процесі пресування з 
перемішуванням. 

5. Були проведені експериментальні дослідження, які дали змогу визначити стадії 
перебігу процесу, особливості течії металу.

6. В ході експерименту було проведено ряд дослідів, які показали, що процес 
пресування з перемішуванням є можливий при правильно розрахованих і підібраних 
технологічних параметрах (частоти обертання валу, швидкості подачі, протитиску) у 
відповідності до оброблюваного матеріалу.

7.  За допомогою металографічних досліджень був досліджений вплив процесу 
пресування з перемішуванням на зміну структури металу. Металографічні дослідження 
показали, що в процесі обробки відбувається значне подрібнення структури, визначені 
зони інтенсивного припрацювання металу. Аналіз експериментальних результатів 
підтвердив теоретичні викладки та дає основу для вдосконалення процесу в подальших 
дослідженнях в цій галузі.

8. На основі результатів кінцево-елементного розрахунку і експериментальних 
досліджень були сформульовані технологічні рекомендації щодо реалізації методу 
пресування з перемішуванням.



Дякую за 
увагу!


