
Магістерська дисертація на тему:
«Розробка ефективних технологічних процесів

локального формоутворення вісесиметричних

фланцевих виробів»

Магістрант: Поліщук О.В.

Науковий керівник: Гожій С.П.



Задачі магістерської дисертації:

 1. Провести аналіз існуючих теоретичних і експериментальних 

досліджень процесів виготовлення  вісесиметричних

фланцевих виробів.

 2. Встановити напрямки вдосконалення для процесів 

локального формоутворення вісесиметричних фланцевих 

виробів.

 3. Розробити методику дослідження з використанням методу 

скінченних елементів, яка дозволить виявити вплив 

конструктивних, технологічних та фізико-механічних 

параметрів на закономірності формозміни металу при 

обкочуванні, напружено-деформований стан заготовок та 

ступінь використання ресурсу пластичності здеформованого 

металу.

 4. На базі результатів теоретичних та експериментальних 

досліджень розробити рекомендації для проектування 

технології обкочування вісесиметричних виробів.



Аналіз сучасного виробництва вісесиметричних

деталей:
Потреба в вісесиметричних виробах

До 20% деталей, що застосовуються в машинобудівній та металообробляючих галузях промисловості є 

вісесиметричні деталі (тіла обертання) – кільця, бандажі, фланця та ін. Річна світова потреба в деталях такого 

сортаменту досягає десятків мільйонів штук. Зокрема, потреба в кільцевих заготовках фланців, бандажів, кілець

підприємств хімічного машинобудування Російської Федерації складає на рік – 1865,2 тис. шт. (57,3 тис. т), з них 

штампованих – 778,2 тис. шт. (37,7 тис. т). 

Ознаки сучасного виробництва

1) скорочення використання 

металу за рахунок зменшення 

припусків, напусків, відходів на 

подальшу обробку та максимальне 

наближення форми заготовки до 

готової деталі

2) економія 

енерговитрат за рахунок 

використання 

напівгарячого та 

холодного штампування 

замість гарячого

3) зменшення витрат на 

обладнання та 

інструмент за рахунок 

використання нових 

технологічних схем та 

раціональних 

конструкцій

4) створення 

автоматизованих 

комплексів і 

обладнання на базі 

нових технічних і 

технологічних рішень

ОСНОВНІ МЕТОДИ ВИГОТОВЛЕННЯ ВІСЕСИМЕТРИЧНИХ ДЕТАЛЕЙ

гаряче штампування з 

суцільної заготовки з 

прошиванням або 

вирубуванням центрального 

отвору

гаряче відкрите і закрите та 

холодне штампування з 

трубчастої заготовки 

попередньо відокремленої 

від труби

гаряче подовжнє 

прокатування 

прошитої або 

трубчастої заготовки

гаряча та холодна обробка з 

локальним осередком 

деформації



Переваги штампування обкочуванням

1. зниження зусилля деформування в 5...30 разів

2. зменшення впливу контактного тертя

3. збільшення граничного ступеня деформування

4. зниження зусилля деформування в 5...30 разів

5. можливість обробки в холодному стані

6. збільшення стійкості штампового оснащення

7. мінімальна наступна механообробка різанням

8. можливість механізації і автоматизації

9. зменшення розмірів, ваги і вартості обладнання
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Схема процесу отримання вісесиметричних

багатокутних деталей



Процес отримання вісесиметричних багатокутних 

деталей
Переваги отримання вісесиметричних деталей 

досліджуваним способом:

1. Перед штампуванням обкочуванням ми отримуємо заготовку
геометрично подібну  до форми кінцевої деталі (трикутну, чотирикутну, 
п’ятикутну і тд.).
2.     Специфічна структура металу, яка дає підвищені механічні властивості
матеріалу.
3.      Невелика кількість переходів.

Недоліки отримання вісесиметричних деталей 

досліджуваним способом:

1.    Можливе виготовлення лише кільцевих вісесиметричних деталей. 



Теоретичне визначення технологічних та енерго-

силових параметрів процесу.
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Комп’ютерне моделювання процесу виготовлення 

вісесиметричних деталей штампуванням 

обкочуванням.

Заготовка, що використовується в моделюванні Схема процесу виготовлення вісесиметричних

Деталей штампуванням обкочуванням

Скінченна елементна сітка на вихідній заготовці

(70000 скінченних елементів).
Сталь 15 (AISI 1015)



Процесс обкочування вісесиметричної

заготовки



Формозміна заготовки для двох варіантів формоутворення 

вісесиметричної заготовки: при швидкості 1,13 мм/с та  1,77 мм/с.

Швидкість деформування обкочуванням 1,13 

мм/с 

Швидкість деформування обкочуванням 1,77 

мм/с 



Течія металу при обкочуванні вісесиметричної деталі з швидкістю 1.13 

мм/с та 1.77 мм/с на кутовій та прямолінійній ділянці заготовки на 

початку, в середині, та в кінці процесу.

течія металу в кутовій частині на початку 

процесу деформування при швидкості 

1.13 мм/с

течія металу на прямолінійній частині на 

початку процесу деформування при 

швидкості 1.13 мм/с

течія металу в кутовій частині в середині 

процесу деформування при швидкості 

1.13 мм/с

течія металу на прямолінійній частині в 

середині процесу деформування при 

швидкості 1.13 мм/с



течія металу в кутовій частині в кінці 

процесу деформування при швидкості 

1.13 мм/с

течія металу на прямолінійній частині в

кінці процесу деформування при 

швидкості 1.13 мм/с

течія металу в кутовій частині на початку 

процесу деформування при швидкості 

1.77 мм/с

течія металу на прямолінійній частині на 

початку процесу деформування при 

швидкості 1.77 мм/с



течія металу в кутовій частині в середині 

процесу деформування при швидкості 

1.77 мм/с

течія металу на прямолінійній частині в 

середині процесу деформування при 

швидкості 1.77 мм/с

течія металу в кутовій частині в кінці 

процесу деформування при швидкості 

1.77 мм/с

течія металу на прямолінійній частині в

кінці процесу деформування при 

швидкості 1.77 мм/с



Розподіл інтенсивності напружень та деформацій при швидкості 

обкочування 1.13 мм/ста 1.77 мм/с

Розподіл інтенсивності напружень при 

швидкості деформування 1,13 мм/с

Розподіл інтенсивності деформацій при 

швидкості деформування 1,13 мм/с

Розподіл інтенсивності деформацій при 

швидкості деформування 1,77 мм/с

Розподіл інтенсивності напружень при 

швидкості деформування 1,77 мм/с



Графіки залежності зусилля деформування на інструменті від переміщення на кутовій частині заготовки

та прямолінійній, при швидкості деформування 1,13 мм/с.

Графік залежності середнього питомого зусилля від переміщення, при швидкості деформування 1,13 мм/с.



Деталі які можна отримати даним способом:



Висновки:

 У даній роботі було розглянуто виробництво вісесиметричних деталей 

новим ресурсозберігаючим способом, на який був отриманий патент. 

Було проведено матиматичне моделювання, яке показало можливість 

виготовлення деталей данним способом.

 Цей метод можна широко застосовувати у виробництві деталей різної 

номенклатури для застосування у багатьох галузях промисловості.  А 

використання при обробці отриманих вісесиметричних заготовок 

штампування обкочуванням дає  нам суттєві переваги:

1.Зниження деформуючого зусилля в 5...20 разів;

2. Можливість отримання складних за  формою і перетину 

деталей з розвиненими в плані тонкостінними елементами не тільки 

круглою, але і будь-якою багатокутною формою з використанням 

найменшої кількості переходів, за рахунок того, що перед 

обкочуванням ми отримуємо багатокутну вісесиметричну заготовку 

найбільш наближену до кінцевої деталі.

3. Отримання специфічної структури металу за рахунок того, що 

метал в кутах і на прямолінійних частинах тече в різних напрямках.


