
Зменшення кількості переходів 

витягування при виготовленні 

вісесиметричних виробів зі сталі

МАГІСТЕРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ

на тему:



Мета роботи

• Метою дисертаційної роботи є підвищення ефективності

процесів витягування вісесиметричних виробів шляхом

визначення геометричних параметрів матриці спеціального

профілю та встановлення впливу профілю на

закономірності формозміни металу, напружено-

деформований стан заготовок, ступінь використання

ресурсу пластичності здеформованого металу та кінцеву

форму і розміри виробів.



Задачі роботи
• Провести аналіз існуючих теоретичних і

експериментальних досліджень процесів

вісесиметричного витягування, встановити

напрямки удосконалення цього процесу для

зменшення кількості переходів

формоутворення.

• Створити скінченно-елементні математичні

моделі процесу витягування вісесиметричних

виробів, які максимально відображають реальні

умови деформування, дозволяють виявити

розвиток напружено-деформованого стану в

заготовці, силові режими, роботу деформації,

пластичність металу, геометричну форму та

механічні властивості здеформованого металу.



• На основі отриманих результатів розробити

удосконалені технологічні процеси та конструкції

штампового оснащення для формоутворення

витягуванням вісесиметричних виробів з

маловуглецевої сталі в профільованих матрицях



Аналіз параметрів, які впливають на 

процеси витягування вісесиметричних 

виробів



ТИПОВІ ДЕТАЛІ, ЯКІ ВИГОТОВЛЯЮТЬ 

ВИТЯГУВАННЯМ:

а)  кришка                                     б) корпус



ІСНУЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИТЯГУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ :

а) кришка                                   б) корпус

п1

п2

п3

п4

п5



УДОСКОНАЛЕНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИТЯГУВАННЯ 

ДЕТАЛЕЙ

а) кришка                                  б) корпус

п1

п2

п3



ПРИКЛАД РОЗРАХУНКОВОЇ СХЕМА ПРОЦЕСУ 

ВИТЯГУВАННЯ



ГРАФІКИ ЗАЛЕЖНОСТІ ЗУСИЛЛЯ ВИТЯГУВАННЯ ВІД 

ПЕРЕМІЩЕННЯ ПУАНСОНІВ ДЛЯ  ДЕТАЛЕЙ КРИШКА 

(ліворуч) ТА КОРПУС (праворуч):

а) на 1-му переході 



в) на 3-му переході

б) на 2-му переході



Розподіл інтенсивності деформацій

у напівфабрикатах для деталі кришка(ліворуч) та 

корпус(праворуч)

а) на 1-му переході



б) на 2-му переході

а) на 3-му переході



Розподіл ступені використання ресурсу пластичності ψ 

у напівфабрикатах для деталі кришка(ліворуч) та 

корпус(праворуч):

а) на 1-му переході



б) на 2-му переході

в) на 3-му переході



Розподіл осьових напружень σz у напівфабрикатах для 

деталей кришка(ліворуч) та корпус(праворуч) :

а) на 1-му переході



б) на 2-му переході

в) на 3-му переході



Конструкція штампу для 1-го переходу при витягуванні 

напівфабрикату для деталі «корпус»



Конструкція штампу для 2-го переходу при витягуванні 

напівфабрикату для деталі «корпус»



Конструкція штампу для 3-го переходу при витягуванні 

напівфабрикату для деталі «корпус»



Конструкція штампу для 1-го переходу при витягуванні 

напівфабрикату для деталі «кришка»



Конструкція штампу для 2-го переходу при витягуванні 

напівфабрикату для деталі «кришка»



Конструкція штампу для 3-го переходу при витягуванні 

напівфабрикату для деталі «кришка»



Готові вироби деталі типу «кришка»:

а) після 1-го переходу б) після 2-го переходу



ВИСНОВКИ ПО РОБОТІ

• Проведений аналіз сучасного стану експериментальних та

теоретичних досліджень процесів витягування вісесиметричних

виробів. Встановлено, що одним із способів інтенсифікації таких

процесів в напрямку скорочення кількості переходів

штампування є удосконалення форми пуансонів та матриць

шляхом комп'ютерного моделювання з використанням методу

скінченних елементів

• За допомогою методу скінчених елементів створені математичні

моделі процесів витягування вісесиметричних виробів із

маловуглецевих сталей для проведення комп'ютерного

моделювання з метою встановлення параметрів формоутворення

при меншій кількості переходів.

• На прикладі типових деталей «Кришка» та «Корпус» проведений

розрахунковий аналіз формоутворення витягуванням. Виявлені

раціональні параметри витягування, які дозволили зменшити

кількість переходів з п'яти по існуючих технологіях до трьох.



• Моделюванням виявлені залежності зусилля витягування

від переміщення деформуючого інструмента, встановлена

робота деформації для реалізації процесів

формоутворення на кривошипному пресовому обладнанні

взамін гідравлічного обладнання, що дозволяє підвищити

продуктивність виготовлення.

• Розрахунком встановленні раціональні розміри

деформуючого інструмента, які забезпечують необхідний

напружено-деформований стан у напівфабрикатах на

переходах витягування та ступінь використання ресурсу

пластичності здеформованого металу на переходах.

Вказане забезпечило отримання кінцевої форми і розмірів

виробів без проведення проміжної термічної обробки

(відпалу) напівфабрикатів.

• Результати розрахунків стали підгрунтям для розробки

удосконалених технологій витягування та проектування

штампового оснащення по виготовленню напівфабрикатів

та кінцевих виробів.


