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Об’єкт досліджень: отримання міцних порошкових

напівфабрикатів методом гвинтової екструзії з

пористиого титану

Мета роботи: із застосування пакету прикладних

програм обробки тиском Deform провести

дослідження процесу гвинтової екструзії монолітного

та порошкового титану, зосередившись на

визначенні ролі протитиску та розподілі накопиченої

деформації та щільності в об’ємі зразків
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1. Огляд, формулювання проблеми: інтенсивні зсувні 

деформації, як засіб підвищення властивості, за рахунок 

керування структурою матеріалів

2. Вибір матеріалу

3. Проектування оснащення для ГЕ 

4. Дослідження деформування монолітного сплаву титана

5. Дослідження деформування порошкового сплаву з 

протитиском 50 МПа

6. Дослідження деформування порошкового сплаву з 

протитиском 200 МПа

7. Аналіз отримання результатів

8. Рекомендації щодо вибору значення протитиску

План роботи
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Відомо, що серед задач обробки тиском компактних

заготовок виділяються наступні дві:

1. зміна форми заготовки з метою отримання заданої
геометрії виробу;

2. забезпечення технологічної та екплуатаційної міцності

на всіх етапах отримання виробу та його експлуатації

Для порошкових матеріалів до перелічених задач 

додається також проблема забезпечення  

максимальної  щільності виробу. 

Встановлено, що досягнення заданої міцності пов’язано із

досягненням дрібнодисперсної структури. Для цього

використовуються методи інтенсивних зсувних

деформацій, які сприяють подрібненню зерен.

Мотивація  вибору шляху вирішення даної 

проблеми
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Мотивація  вибору шляху вирішення даної 

проблеми

З іншого боку, відомо, що такі схеми

характеризуються схильністю до формування

макроскопічної та мікроскопічної неоднорідності. Внаслідок

цього в певних зонах можуть формуватися розтягуючи

деформації, що в свою чергу приведе до появи тріщин і

зумовить руйнування. Особливо це небезпечно для

пористих та порошкових заготовок.

Для запобігання цього небажаного явища необхідно разом із

інтенсивними деформаціям забезпечувати певний рівня

гідростатичного тиску. Втім, занадто високі значення

гідростатичного тиску зменшують внесок зсувної

компоненти і можуть завадити подрібненню структури.

Таким чином, забезпечення заданої міцності визначається

наявністю певного співвідношення між гідростатичном

тиском та інтенсивністю дотичних напружень, які

визначають рівень накопичених зсувних деформацій
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За умов використання гвинтової екструзії рівень зсувних

деформацій обумовлений геометрією фільєри. Натомість, рівень

гідростатичного тиску визначається протитиском

Отже , оптимізація цього процесу, яка полягає у знаходженні

необхідного співвідношення між рівнем зсувних деформацій і

гідростатичним тиском полягає в знаходженні співвідношення

між параметрами фільєри і протитиском.

Оскільки аналітично оцінити це співвідношення неможливо., в

даній дисертації розв’язок цієї проблемі базується на

використанні комп’ютерного моделювання із використанням

пакету прикладних програм “DEFORM”.

МОТИВАЦІЯ  ВИБОРУ ШЛЯХУ ВИРІШЕННЯ ДАНОЇ 

ПРОБЛЕМИ
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РОЗПОВСЮДЖЕННІ  ТЕХНОЛОГІЧНІ СХЕМИ 

ОБРОБКИ МЕТАЛІВ ТИСКОМ З ІНТЕНСИВНИМ 

НАКОПИЧЕННЯМ ДЕФОРМАЦІЙ
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Cхема винтовой экструзии 

(ДонФТІ НАНУ): 1 - матрица; 2 - верхний 

пуансон; 3 – порошковая заготовка
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ТЕХНОЛОГІЯ ГВИНТОВОЇ ЕКСТРУЗІЇ

1 - трьох-шаровий контейнер; 2 – бандажована 

гвинтова матриця; 3 – втулка;

4 – плунжер протитиску; 5 – опорна плита; 

6 – плита; 7 – верхня плита; 8 – заготовка;

9 – протитиск; 10 – пуансон; 11 - нагрівач
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ТЕХНОЛОГІЯ ГВИНТОВОЇ ЕКСТРУЗІЇ

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ГВИНТОВОЇ ЕКСТРУЗІЇ

Дефект переднього торця заготовки.

Дефект пропелерности заготовки 

Деформування заготівки,

зминанням кутів 
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Деформація

Відносна 

електропровідність, 

%

Відносна 

щільність

, %

підпресовка - 69

1 прохід ГЕ 82 99,2

2 прохід ГЕ 99.6 99,6

Вплив кількості проходів гвинтової екструзії на властивості матеріала

Структура та властивості мідної порошкової заготовки - експеримент (ДонФТІ)

1-й прохід                               2-й прохід
10

Розподіл відносної щільності   

(експеримент)

Поперечний переріз 

зразка

після  гвинтової 

екструзії

ТЕХНОЛОГІЯ ГВИНТОВОЇ ЕКСТРУЗІЇ

ГВИНТОВА ЕКСТРУЗІЯ ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ

Порошкові заготовки після гвинтової екструзії

(ДонФТІ НАНУ)



Перші розрахунки гвинтової  екструзії пористих напівфабрикатів 

(О.В. Михайлов, 2007)

Розрахунки виконані методом скінчених елементів на підставі моделі,

розробленої в ІПМ НАН України (О.В. Михайлов); технологію розробка

та експериментальні дослідження – ДонФТІ НАН України

(Я.Бейгельзімер) )



Розташування заготовки в матриці 12



Діаграма зусилля процесу ГЕ сплаву 

ВТ3-1
Монолітний сплав
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Порошковий при 50МПа
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Порошковий при 200МПа
15



Щільність порошкового титанового 

сплаву ВТ3-1 при протитиску: 

а) 200МПа, б) 50МПа. 
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Щільність

1,00

0,983

0,967

0,95

Min 0,8

Max 1,00
А) Б)



Щільність порошкового титану ВТ3-1.

Протитиск: а) 200МПа, б) 50МПа;
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Щільність

1,00

0,983

0,967

0,95

Min 0,8

Max 1,00

А) Б)



Інтенсивність деформації 

порошкового титанового сплаву ВТ3-1

Протитиск: а) 200МПа, б) 50Мпа.
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Інтенсивність

деформації

7,00

4,73

2,47

0,200

Б)А)



Інтенсивність деформація у перерізі.

Протитиск: а) 200Мпа, б) 50Мпа.
19

Б)А)

Інтенсивність

деформації

7,00

4,73

2,47

0,200

Показані результати розрахунків в матриці. Добре видно, що при

входженні у гвинтову ділянку відбувається інтенсивне ущільнення до 100%. 

Як у випадку при протитиску в 50Мпа і 200Мпа., таким чином розрахунок 

показує, що протитиску в 50Мпа достатньо для ущільнення матеріалу. 

Розподіл деформації у перерізі заготовки. Видно, що при протитиску 

200Мпа, деформація вища по всьому перерізу, це обумовлено тим, 

що при цьому протитиску відбувається краще заповнення матриці.



Інтенсивність деформації для 

монолітного сплаву ВТ3-1. 

Протитиск 200МПа
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Інтенсивність

деформації

7,00

4,73

2,47

0,200

Цього протитиску не достатньо для заповнення каналу матриці при ГЕ 

без пористої заготовки. Розрахунок показує, що у випадку пористої 

заготовки заповнення краще, тому що при входженні в канал матриці, 

коли заготовка має велику пористість, матеріал легко розтікається в 

сторони і заповнює канал. Таким чинок, щоб відбувалося заповнення 

матриці монолітної заготовки, необхідний більший протитиск



ВИСНОВКИ
21Для чисельного аналізу гвинтової екструзії порошкових 

заготовок 

знайдена спеціалізована модель  пластичного деформування 

порошково-пористих середовищ, яка міститься у пакеті 

“DEFORM”. 

На основі цієї моделі методом скінчених елементів проведено 

комп’ютерне моделювання гвинтової екструзії пористих 

заготовок для різних випадків початкової густини, ступеня 

зв’язності, а також за наявності і відсутності протитиску. В 

результаті розрахунків встановлено:

1.  показані результати розрахунків на яких добре видно, що 

при входженні у гвинтову ділянку відбувається інтенсивне 

ущільнення до 100%. Як у випадку при протитиску в 50Мпа і 

200Мпа., таким чином розрахунок показує, що протитиску в 

50Мпа достатньо для ущільнення матеріалу. Показаний 

розподіл деформації у перерізі заготовки. Видно, що при 

протитиску 200Мпа, деформація вища по всьому перерізу, це 

обумовлено тим, що при цьому протитиску відбувається 

краще заповнення матриці.
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4.  В ході виконання досліджень встановлено, що як за наявності, так 

і у відсутності протитиску процес гвинтової екструзії забезпечує 

зменшення середньої пористості  заготовки. Якщо цей вміст не 

великий, пористість інтенсивно зменшується в околі бічної 

поверхні.   В той же час, не дивлячись на зростання середньої 

густини у відсутності протитиску, в області вільної поверхні 

(підп'ятник) спостерігається зростання пористості.   Остання 

обставина обумовлена депланацією підп'ятника, викликаної  

зовнішнім тертям. Як наслідок, на його поверхні ближче до осі 

симетрії спостерігається позитивний гідростатичний тиск. Саме 

він і сприяє виникненню і розвитку розтягуючих деформацій у 

вказаній зоні і обумовленому ними зростанню пористості, що і може 

бути ознакою вичерпання ресурсу пластичності.


