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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ:

• В складі продукції приладо-, машино- та авіабудування, серед

деталей широкого застосування значне місце займають тонкостінні

корпусні порожнисті деталі коробчастої форми. Найбільш досконалим

методом їх виготовлення, є витягування із листового металу;

• Як показує виробнича практика, раціональна форма вихідної

заготовки дозволяє скоротити кількість операцій, забезпечити високу

якість виробів і зменшити відходи металу. В більшості випадків такі

форми вдається відшукати шляхом проб і помилок, що є дуже

затратним, адже потребує виготовлення та підгонки дорогого

оснащення. Тому одним із напрямків вдосконалення процесу

витягування коробчастих деталей із листового металу є створення

наукових основ визначення форми заготовок;

• Внаслідок чого актуальною залишається потреба в окресленні

напрямків вдосконалення процесів витягування, винайдення тих

рішень, які у майбутньому дозволили б вдосконалити технологію

виготовлення тонкостінних порожнистих коробчастих деталей різної у

плані форми у відповідності з вимогами сьогодення.



• Дослідити процес витягування коробчастих виробів різної у

плані форми;

• Проаналізувати розміри та форму деталей отриманих із

заготовок розрахованих традиційними методами;

• Розробити та дослідити технологію для отримання

раціональних заготовок для кожного типу коробок (уникнути,

або мінімізувати відходи);

• Провести порівняльний аналіз результатів витягування з

традиційних заготовок та отриманих у ході дослідження

МЕТА РОБОТИ:



ФОРМИ КОРОБОК 
РОЗГЛЯНУТИХ У ДИСЕРТАЦІЇ

Трикутна коробка Квадратна коробка



П'ятикутна коробка Шестикутна коробка



СХЕМА МОДЕЛЮВАННЯ 
ПРЯМОГО ВИТЯГУВАННЯ

Кругла заготовка 4, встановлена в проточку матриці 1 та деформується зусиллям Рд за

допомогою пуансону 2. Притиск заготовки забезпечується притиском 3 



ФОРМА ДЕТАЛЕЙ ЗМОДЕЛЬОВАНИХ 
ПРЯМИМ ВИТЯГУВАННЯМ З КРУГЛИХ 

ЗАГОТОВОК



ПРОБЛЕМИ ДЕТАЛЕЙ ОТРИМАНИХ
З ТРАДИЦІЙНИХ ЗАГОТОВОК

Витяжка коробок є складним процесом пластичного деформування, в

результаті якого різні ділянки заготовки отримують різні за величиною

деформації. В наслідок цього, а також анізотропії заготовки зявляються

фестони.



СХЕМА МОДЕЛЮВАННЯ 
ЗВОРОТНОГО ВИТЯГУВАННЯ

Схема. 1 - матриця, 2 - пуансон верхній, 3 –

пуансон нижній, 4 – притиск, 5 – заготовка

(коробка ідеальної форми)

Анімація перебігу зворотного витягування

квадратної коробки



Анімація перебігу зворотного
витягування трикутної коробки

Анімація перебігу зворотного
витягування п'ятикутної коробки



Анімація перебігу зворотного
витягування шестикутної коробки



ФОРМИ ЗАГОТОВОК ОТРИМАНИХ 
ЗВОРОТНИМ ВИТЯГУВАННЯМ

(ЗОБРАЖЕНІ З ПОКРОКОВИМ СУМІЩЕННЯМ КОНТУРІВ)

Форма заготовки трикутної

коробки

Форма заготовки квадратної

коробки



Форма заготовки п'ятикутної

коробки

Форма заготовки шестикутної

коробки



ПОРІВНЯННЯ КОРИСНИХ 
ВИСОТ КОРОБОК ОТРИМАНИХ 

З ДОСЛІДЖЕНИХ ТА 
ТРАДИЦІЙНИХ ЗАГОТОВОК 

Порівняння корисних висот трикутних коробок



Порівняння корисних висот квадратних коробок

Порівняння корисних висот п'ятикутних коробок



Порівняння корисних висот шестикутних коробок



РЕЗУЛЬТАТИ ПОРІВНЯННЯ

Форма коробки
Відсоток збільшення

корисної висоти

Трикутна коробка 28,4 %

Квадратна коробка 12,3 %

П’ятикутна 6,4 %

Шестикутна 6,2 %



ВИСНОВКИ

• У ході дослідження було проведено комп'ютерне моделювання

витяжки з традиційних заготовок, встановлено недоліки

готових виробів. Для уникнення цього було прийняте рішення

розробки технології отримання форми заготовок.

Спроектовано установку для зворотного витягування, та

змодельовано процес в програмному комплексі DEFORM 3D.

• Отримані заготовки використали для прямої витяжки.

• Результатом порівняння корисних висот коробок різної форми

показав, що за допомогою розробленої технології ми

отримуємо значно вищі коробки. Отже з однакової площі

заготовок отримуємо значно більші коробчасті вироби, які

майже не потребують обрізки, тобто відхід металу зводиться

майже до нуля.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ


