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Актуальність роботи: 

Створенню труб з гвинтовою поверхнею для ефективних

теплообмінних процесів являється пошук та розробка нових методів їх

технології виготовлення, які дозволять отримувати необхідні геометричні

параметри цих труб та необхідні фізико-механічні властивості. Реалізувати

дану задачу можливо за допомогою формування гвинтових канавок на

трубах за рахунок пластичної деформації (ПД). До найбільш ефективних

способів ПД відносяться роликове обкочування, що містить за мету

проведення багаторазової деформації трубчастих заготовок в зоні утворення

гвинтових канавок в процесі проходу ролика по трубчастій заготовці. Процес

характеризується утворенням локальних осередків деформації, що виникає в

результаті впливу робочого елементу (ролика) на матеріал заготовки.

Реалізація локалізованого деформуючого навантаження при ротаційному

витягування дозволяє отримувати за один прохід високі степені деформації.



Мета роботи:

Була розробка технологій та оснащення для отримання труб з

гвинтовою поверхнею без руйнування. Визначення їх геометричних

параметрів та твердості, отримання максимально можливих глибин

гвинтових канавок на трубі. Також було проведено математичне

моделювання за допомогою програмного пакету Deform 3d.

Застосування отриманих результатів допоможе визначити

оптимальну конструкцію оснащення, технологічні параметри та

параметри які використовуються методом роликового обкочування в

даний час, а також може дати інші способи отримання цих труб.

Дані які наведені в роботі можуть в майбутньому

застосовуватися для розробки оснастки в промисловому виробництві.



Використання профільованих труб в якості 

теплообмінних поверхонь

Кожухотрубний теплообмінний апарат:

1) кожух,  2) трубний пучок.



Типи турбулізаторів:

а – кільця з проволки; б – проволочна спіраль; в – перетиски труби.



Спосіб виготовлення сильфонів 

гідроформуванням

Етапи процесу 

гідроформування

сильфона

Відомі способи та пристрої для отримання труб з 

гвинтовим профілем



Переріз А-А штампу для гідроформування гвинтоподібних труб: 

1 – нижня плита, 2 – гвинт, 3 – корпус, 4 – нижня підкладка, 

5 – колонка, 6 – верхня плита, 7 – пуансонотримач, 8 – гвинт, 9 – верхня підкладка, 

10 – центруюча втулка, 11 – кришка, 12 – верхні колонки, 13 – гайки,

14 – пуансон, 15 – проміжна плита, 16 – втулка, 17 – центруюче кільце,

18 – кришка, 19 – гвинти, 20 – поршень, 21 – отримана деталь, 

22 – зборка оправки з пробками, 23 – ущільнення, 

24 – ущільнюючі кільця, 25 – нижнє ущільнення.



Процес ротаційного кування кручений труби типу «конфузор-дифузор»: 

а) схема установки; б) сегменти інструменту деформування, в) зразки кручений 

труби по типу «конфузор-дифузор»

а)

б) в)



Схема виготовлення гвинтоподібних труб:

1 – труба, 2 – вісь, 3 – оправка, 4 – ролики, 5 – гофри, 6 – впадини, 7 – бурт



Проведення чисельного моделювання, щодо визначення 

основних параметрів процесу роликового обкочування

а) - перший етап формування б) - кінцевий етап формування

в) схема роликового обкочування.

1 – ролик, 2 – заготовка, 3 – отримана деталь



Чисельним моделюванням отримано розподіл інтенсивності напружень 

для процесу обкочування роликом, який розділено на два процеси, 

вдавлювання і обкочування.

Розподіл інтенсивності напружень в здеформованих перерізах труби на 

різних етапах вдавлювання роликом.

а) - вдавлювання на 0,5 мм, б) - на глибину 1,5 мм, в) - на глибину 2 мм.

а) б) в)



Розподіл інтенсивності напружень в здеформованих перерізах труби

після обкатки роликом Ø76, шириною S = 31,8мм.



а)

Розподіл інтенсивності деформацій перерізах труби на різних етапах 

вдавлювання  роликом Ø76, шириною S = 31,8мм. 

а) - вдавлювання на 0,5 мм, б) - на глибину 1,5мм, в) - на глибину 2 мм. 

б) в)
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Розподіл інтенсивності деформацій в 

здеформованих перерізах труби після 

обкатки роликом 

Ø76, шириною S = 31,8мм.

Діаграма зусилля - переміщення, 

ролика, Ø76, шириною S =31,8мм.



а) - перший етап формування б) - кінцевий етап формування

в) - схема роликового обкочування.

1 – ролик, 2 – заготовка, 3 – отримана деталь



Розподіл інтенсивності напружень в здеформованих перерізах труби 

на різних етапах вдавлювання роликом Ø76, шириною S = 12мм. 

а) - вдавлювання на 0,5 мм, б) - на глибину 1,5мм, 

в) - на глибину 2 мм. 

а) б) в)



Розподіл інтенсивності напружень в здеформованих

перерізах труби після обкатки роликом Ø76, шириною 

S = 12мм.



Розподіл інтенсивності деформацій перерізах труби на різних етапах 

вдавлювання роликом Ø76, шириною S = 12мм. 

а) - вдавлювання на 0,5 мм, б) - на глибину 1,5мм, 

в) - на глибину 2 мм. 

а) б) в)
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Діаграма зусилля - переміщення, 

ролика, Ø76, шириною S = 12мм. 

Розподіл інтенсивності деформацій в 

здеформованих перерізах труби після 

обкатки роликом. 

Ø76, шириною S = 12мм. 



Розробка технології та оснащення для виготовлення

однозахідних гвинтоподібних труб роликовим

обкочуванням

Схема процесу накатки гвинтоподібного профіля: 

а) початок проходу тупим роликом; б) повернення в початкове

повернення супорта



Технологія безоправочного профілювання гвинтових труб 

двома обкочувальними головками

Фотографія оснащення (а), встановлена на верстаті, і отриманої 

труби (б).

а)

б)



Принципова схема роботи оснащення з двома обкочувальними

головками:

1 – труба – заготовка, 2 – стрижень-подовжувач, 3 – трьохкулачковий

патрон, 4 – однороликова обкочувальна головка, 5 – ролики трехроликової

обкочувальної головки, 6 – упор, 7 – трехроликова обкочувальна головка, 8 

– суппорт верстата, 9 – резцетримач.



а)

б)

Фотографія отриманої труби роликовим обкочуванням без 

оправки у розрізі: 

а) вигляд з середини б) вигляд з верху



Результати аналізу геометричних параметрів труби після багато 

перехідного деформування.

Твердість латуні Л-68 становить HB = 143, HV = 143.



1. На основі аналізу існуючих способів отримання канавок на трубах

розроблені та обгрунтувані можливі способи отримання гвинтоподібних

труб;

2. В процесі виконання роботи розроблені методики

експериментального та чисельного досліджень процесів виготовлення

гвинтоподібних труб обкочуванням роликами без використання оправок;

3. Проведено чисельне моделювання методом скінчених елементів

процесу пластичного формування роликовим обкочуванням

гвинтоподібних труб без оправки для встановлення впливу геометричних

параметрів роликів на напружено-деформований стан, який виникатиме в

процесі формування такої труби при різних глибинах втискування h

ролика в трубу.

ВИСНОВКИ



4. З урахуванням результатів моделювання процесів обкочування

гвинтових канавок на трубах проведені експерименти по

виготовленню труб з латуні Л-68 з гвинтовими канавками роликовим

обкочуванням двома головками, одно- та трьох роликовою без

використання оправки на токарно-гвинторізному верстаті.

5. Розроблені рекомендації з проектування технологічних

процесів і конструкцій оснащення для запропонованих схем процесів

формування одно- західних гвинтоподібних труб роликовим

обкочуванням без оправки.


