
Дослідження формоутворення полігонального 
профілю в трубчатих

виробах спеціального призначення волочінням 
через роликову

матрицю



Актуальність роботи

• Кожна незалежна країна рано чи пізно вимушена створювати власне 
виробництво стрілецької зброї.

• Особливо гостро проблема створення і розробки власної стрілецької 
зброї постали наразі в зв’язку з агресією РФ проти України. За 
вирішення цієї задачі взялось декілька організацій, зокрема науковці 
НТУУ «КПІ». Щоб скоротити шлях від розробок до виробництва і 
набути необхідного досвіду, було прийнято рішення розпочати з 
глибокої модернізації гвинтівки Мосіна та карабіну (СКС), які у 
достатній кількості є на складах Міністерства Оборони України, з 
доведенням їх тактико-технічних характеристик до рівня сучасних 
гвинтівок.

• В модернізованих зразках фактично від прототипів залишалась 
незмінною лише затворна група. Все інше, включаючи ствол, корінним 
чином мінялось. Найбільшою проблемою, яка виникла в процесі 
модернізації, виявилось виготовлення ствола , а саме – отримання 
його внутрішнього профілю полігонального типу.

• Тому дана тема є актуальною.



Самозарядний карабін Сімонова 
(СКС)



Креслення ствола СКСМ



Поперечний розріз ствола нарізної зброї 

a) Ширина нарізу

b) Ширина поля нарізу

c) Глибина нарізу

d) Діаметр каналу ствола по полям (калібр)

e) Діаметр каналу ствола по нарізам

Ствол вогнепальної зброї (СКСМ)

1. Канал ствола
2. Дульна частина
3. Дульний зріз
4. Казенна частина
5. Казенний зріз



Типи нарізів

1. «хвилясті» нарізи старовинних штуцерів
2. Старовинні гострокутні нарізи
3. Прямокутні нарізи
4. Овальні нарізи Бернера
5. Люттихські нарізи
6. Нарізи Вітворта 1857 р. (полігональний тип)
7. Нарізи Генрі

1. Традиційна гвинтова нарізка (8нарізів)
2. Гвинтівка Lee-Enfield зразка 1904 р. (5 нарізів)
3. Гібридна гвинтова нарізка (6 нарізів)

Поперечний переріз ствола з 
профілем полігонального типу 

який ми досліджуємо



• Для визначення можливості одержання 
полігонального профіля каналу методом 
волочіння через роликову матрицю було 
проведено аналітичне дослідження 
енергосилових параметрів процесу 
методом інженерної теорії пластичності.



Розрахункова схема сил, що діють в процесі обтиску 

трубчастої заготовки приводними роликами



• В результаті отримані такі залежності
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Схема першого обтиску ствольної заготовки приводними 
роликами



Вигляд напівфабрикату після першого переходу

Після першого переходу на зовнішній поверхні з'явилася огранювання (рис. а) через наявність випусків 
між роликами (валками). На внутрішній поверхні ограновування практично непомітна (рис. б).



Графіки зусиль на роликах, оправці і опорному (нажимному) 
елементі в процесі обтиску ствольної заготовки на рухомій 

профільній оправці на першому переході



Графік крутного моменту на роликах при стисненні ствольної 
заготовки на профільній рухомий оправці на першому переході

• Графік крутного моменту на роликах відповідає графіку діючих на них зусиль, 
тобто число і розташування «піків» визначається кількістю доріжок, що 
проходять через калібр (волоку) в процесі обтиску. Тут під «обертовим 
моментом» розуміється сумма зусилля на ролику на радіус ролика

2

Dролoc

ролP



Загальний вигляд напівфабрикату після першого переходу

• Показаний загальний вид напівфабрикату після першого переходу, на якому помітні огранювання, 
сліди сформованих доріжок і не обтиснутий задній кінець ствольної заготовки.

• Якщо енергосилові параметри в принципі дозволяють отримати полігональний профіль ствола, то 
заповнення профілю  при відносній товщині s/d =1,4 - 1,5 не дозволяє одержати необхідні  
параметри доріжок.

• Для цього була досліджена можливість одержання профілю з необхідними параметрами доріжок 
методом пресування-волочіння ствольної заготовки зовнішнім діаметром 30 мм і внутрішнім 
діаметром 7.92 мм

• Вибір таких розмірів дозволив би одержати стволи з використанням стволів з нарізним профілем в 
тому числі зношених.



Зовнішній діаметр оправки 7,92 мм, кут полігону приблизно 
32 градуси

• Заготовка: вн. діаметр 7,92 мм, нар. діаметр 30 мм, сталь 45, модель -
пружно-пластична; після пресування нар. діаметр 30 мм (ступінь 
деформації 20%)

• Схема: пряме пресування з рухомою оправкою.



Профіль після пресування



Зусилля пресування - 65 тс



Розподіл зазору між заготовкою та оправкою в 
пропрессованій частині

• На малюнку – повне прилягання металу до оправки



Розподіл інтенсивності деформації по перерізу



Розподіл інтенсивності напружень по перерізу



Розподіл критерію руйнування по перерізу



Початкова і кінцева заготовка

• На цьому малюнку добре видно як змінився профіль заготовки до і 
після деформації



Висновки

• Провівши дослідження, можна зробити висновок, що
модернізація ствола СКСМ шляхом зміни внутрішньго
профілю ствола, а саме методом використання пластичної
деформації- волочіння через роликову матрицю, або
через конічну матрицю з рухомою оправкою.


