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Вступ 

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. 

Ця робота тісно пов'язана з науковою роботою Ю.Г.Розова  який 

розглядав у своїй роботі питання отримання з трубчастої заготовки, ствол з 

полігональним профілем для  пістолета-кулемета калібром 9 мм. В даній 

роботі досліджується можливість отримати заготовку ствола з полігональним 

профілем калібром 7.62 мм., зовнішнім діаметром 30 мм. та довжиною 450мм., 

що є значно більш складною задачею ніж для відносно коротких заготовок.  

Оскільки якість ствола для гвинтівок та карабінів несе значно більшу 

відповідальність за кучність стрільби ніж в коротко ствольній зброї, потрібно 

щоб заготовка мала якомога менші поздовжні викривлення. Внутрішній 

полігональний профіль для ствола дозволяє підвищити  його зносостійкість за 

рахунок того , що там немає гострих кромок, (як в традиційних нарізних 

стволах, де постійно осідає нагар ,а при чищенні додатково зношуються 

нарізи) і внутрішня поверхня набагато менше закоксовується. Полігональний 

профіль надає обертальний рух кулі за рахунок деформації її оболонки і 

проходження метального снаряду по всьому каналу ствола . 



9 
 

Розділ 1 

Стан проблеми та методи її вирішення 

1.1 Будова каналу ствола та його основні елементи 

Вогнепа льна збро я — зброя, в якій для викидання снаряду (міни, кулі) з 

каналу ствола використовується сила тиску газів, що утворюються при 

згорянні метальної вибухової речовини (пороху) або спеціальних горючих 

сумішей. Поєднує в собі засоби безпосереднього ураження (снаряд, міна, куля) 

і засоби метання їх до цілі (гармата, міномет, кулемет, гвинтівка, пістолет 

тощо). Сучасна вогнепальна зброя підрозділяється на артилерійську та 

стрілецьку зброю і гранатомети.[1] 

Ствол (також       , дуло, люф  — у рушниць, жерло, т ло, хобот — у 

гармат) — основна частина вогнепальної зброї, призначена для кидання 

снаряду (міни, гранати, кулі) розгону в каналі ствола до певної початкової 

швидкості при вильоті з каналу ствола і надання йому стійкого польоту в 

бажаному напрямі, при цьому ствол має відповідати наступним вимогам: 

 Витримувати тиск порохових газів 250 – 400 МПа при t ≈ 3000
0
С 

 Створювати умови для повного згоряння пороху 

 Витримувати різні динамічні навантаження 

Ствол є трубою, внутрішня порожнина якої називається каналом. Канал 

ствола складається з патронника (в артилерії та револьвері має назву камора, 

при цьому камора — є застарілим найменуванням патронника), де 

поміщається метальний заряд, і провідної частини. На зовнішній поверхні 

ствола, розташованій над каморою, раніше ставилося спеціальне клеймо, що 

вказувало на приналежність гармати державі (казні), тому за цією частиною 

ствола історично збереглася назва казенної. Протилежна частина ствола 

отримала назву дульної. [2] 

Калібр  (рос.   либр; англ. caliber, gauge; нім. Kaliber n, Kalibermaß n, 

Lehre f) — у військовій справі, вимір діаметру ствола вогнепальної або 

іншої зброї. Є одним із способів стандартизації зброї та набоїв. Для нарізної 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BB%D0%BE_(%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%B9
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зброї може визначатись як по відстані між протилежними полями нарізів, так і 

між нарізами. Також для снарядів, мін, бомб, дорівнює діаметру найбільшого 

перетину. [3] 

Обтюрація - забезпечення герметизації каналу ствола при пострілі, тобто 

створення умов в стволі вогнепальної зброї, при яких порохові гази працюють 

за призначенням, розширюючись позаду кулі або снаряда без прориву їх в ту 

чи іншу сторону, що збільшує ефективність і безпеку застосування зброї. 

Нарізи (англ.. grooves) – гвинтові канавки на внутрішній поверхні ствола, 

які служать для надання снаряду обертального руху. Розрізняють такі  основні 

типи нарізів:  прямокутну, трапецеїдальну, сегментну, полігональну форми, 

також існують типи нарізів які на даний час не використовуються. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1.1 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 
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Рис1.2 Ствол вогнепальної зброї (СКСМ) 

1. Канал ствола 

2. Дульна частина 

3. Дульний зріз 

4. Казенна частина 

5. Казенний зріз 

 

 

Рис1.3 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 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

     1          2           3  

    

Рис1.4 Традиційні гвинтові нарізи 

 

1. Традиційна гвинтова нарізка (8нарізів) 

2. Гвинтівка Lee-Enfield зразка 1904 р. (5 нарізів) 

3. Гібридна гвинтова нарізка (6 нарізів) 

 

Крок нарізки- це довжина ствола, на якому наріз робить повний оборот. 

Крок нарізки є основною характеристикою, що визначає стійкість руху кулі. 

Для зброї певного калібру крок нарізів однозначно пов'язаний з кутом нахилу 

нарізів. 

Кут нахилу нарізки (крутизна) - це кут між віссю каналу ствола або 

утворює паралельної осі каналу ствола і дотичній до гвинтової лінії. 

 

 

Казенний зріз - це кільцева площина, перпендикулярна осі каналу ствола 

і прилегла або до дзеркала затвора, або до чола колодки рушниці. Зазор між 

казенним зрізом ствола і колодкою не повинен перевищувати 0,1 мм, інакше 

при пострілі можливий прорив порохових газів у бік стрілка. [4] 

Патронник - ділянка каналу ствола, в якому розміщується патрон. За 

своїми формою і розміром відповідає гільзі. З рештою каналу ствола 
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з'єднується за допомогою кульного входу, необхідного (в нарізній зброї) для 

плавного врізання кулі в нарізи. [4] 

 

 

Рис1.5  Розріз ствола з патронником 

 

Рис1.6 Креслення патронника СКСМ у розрізі 

 

Снарядний (кульний) вхід - це перехідна ділянка від патронника до 

каналу ствола, що забезпечує плавний перехід від патронника до каналу 

ствола. Снарядний вхід повинен мати м'які обриси і бути по можливості 

коротким. У нарізній зброї кульний вхід розраховують так, щоб при 
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розміщенні патрона в патроннику передня частина кулі не «закушується» 

нарізами; при виході кулі з гільзи в момент пострілу провідна частина кулі 

повинна увійти в нарізи перш, ніж її задній зріз покине дульце гільзи. [4] 

 

1.2 Опис існуючих методів внутрішнього профілювання ствольних 

заготовок з переліком їх переваг та недоліків 

Чи дасть ствол очікувану стрільцем кучність, залежить не тільки від 

кроку нарізів, відповідного до калібру, вагою кулі і порохового заряду, але, в 

першу чергу, від основного матеріалу, відповідності розмірів і ретельності, з 

якою виготовлено ствол. Майже всі зразки довгоствольної зброї для стрільби 

кулею (за винятком окремих моделей під патрон Флобера і пневматичної 

зброї) мають нарізні стволи, тобто такі, які для точної стрільби одиночними 

пострілами мають всередині глибокі нарізи і виступаючі поля з гострими 

крайками. Така гвинтова різьба врізається в провідну поверхню кулі і надає їй 

обертальний рух щодо власної поздовжньої осі, завдяки чому стає можливим 

стабільний рух кулі по траєкторії. Ту ж саму функцію виконують округлені, 

плавно перетікають одна в одну дуги окружності, які утворюють 

мʼякотекучий, без гострих кромок, полігональний профіль. Він деформує 

кулю і також призводить її в обертання. 

Це дає часом підставу припускати, що і сьогодні стволи нарізають 

виключно за традиційною технологією - шляхом зняття стружки. Але це 

далеко не так. Раніше цій технології не було ніякої альтернативи, але з тих пір 

виробники перейшли на більш сучасні і значно менш матеріаломісткі процеси. 

Наприклад, стволи можна отримувати також методами дорнування (прямим і 

зворотним), куванням і так званим електрохімічним методом 

У світі дуже мало таких виробників сталі, які можуть або ж мають 

бажання виробляти вихідний матеріал, який абсолютно специфічний за 

сукупністю своїх властивостей і майже ідеально відповідає вимогам, що 

пред'являються до збройових стволів. Один з них - це американська фірма 

Carpenter Technology Corporation, штаб-квартира якої розташовується в 
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Рідінге, штат Пенсільванія. Ця фірма йде на особливо високі витрати при 

виробництві. Педантично виконується контроль якості (в тому числі і 

постійний контроль окремих заготовок на наявність подряпин і відхилення від 

циліндричної форми) протягом всього технологічного процесу повинен 

забезпечити абсолютну відсутність дефектів структури в кожній заготовці. 

Коли мова йде про краще вихідної основі для виготовлення стабільних 

високоточних стволів вищої якості, то в даний час безумовно першим вибором 

вважаються легендарні нержавіючі стали від «Карпентер» з позначенням 416R 

(тут R позначає rifle barrel steel - сталь для нарізних стволів) і 416RS для 

стволів з особливо товстими стінками (тут S позначає підвищений вміст 

сірки). Крім того, ці марки сталей з високим вмістом хрому менше зношують 

дуже дорогі інструменти і дозволяють істотно збільшити швидкість 

механічної обробки в порівнянні з більшістю інших марок сталей. 

З самого початку масового промислового виробництва заготовки стволів 

отримують в основному методом прокатки. Після цього вони піддаються 

механічній обробці, поліпшенню і їх свердлять на верстаті для глибокого 

свердління. Наостанок поверхню каналу ствола хонингують. Після цього 

отримують нарізи одним з описаних методів. 

Нарізним називають ствол, внутрішній профіль якого сформований таким 

чином, що за рахунок контрольованої деформації кулі та обертання він 

стабілізує кулю на траєкторії. Ця назва походить від одного з описаних тут 

методів отримання внутрішнього профілю - методу нарізання. І хоча існують і 

інші технологічні варіанти, але, за винятком стволів з циліндричною 

внутрішньою поверхнею, їх завжди називають нарізними. 

 

 

1.2.1 Нарізування стволів 

Застарілий в технологічному відношенні метод отримання нарізів зняттям 

стружки сьогодні, безумовно, є самим рідкісним технологічним методом. Тут 

кожен наріз, один за іншим, поодинці обробляється лезом інструменту, так 
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званого шпалера, і за рахунок поступового переміщення інструменту, прорізає 

його все глибше і глибше до тих пір, поки не буде отримано бажаний профіль. 

При цьому або закріплена ствольна заготовка, або штанга шпалера 

обертається, щоб отримати спіральні канавки. Нарізування здійснюється на 

стволонарізному верстаті, який дозволяє точно виконувати бажаний крок 

нарізів, точно попередньо задавати глибину нарізів і при кожному проході 

точно відстежувати наріз при кожному проході. 

На закінчення здійснюється випрасовування грубих поверхонь притиром. 

Виникаючі при цьому процесі мінімальні напруги усувають шляхом термічної 

обробки, при якій стволи в вертикальному положенні нагрівають в печі до 

певної температури і дуже повільно охолоджують. Через 24 години стволи 

можна брати (по крайній мірі в рукавичках) і їх дістають з печі. Недолік: при 

цьому традиційному методі нарізування - розрізаються волокна матеріалу і, 

тим самим, порушується його внутрішня структура. При цьому, зрозуміло, 

страждає міцність (на стиск, розтяг, вигин, крутіння). Незважаючи на це елітні 

стволи, наприклад, американських фірм Bartline і Krieger все ще виробляються 

цим старим методом. 

1.2.2 Дорнування 

Дорнування (продавлювання і протягуванням) відноситься до методів 

холодного деформування без зняття стружки. Тут на верстаті з великим 

зусиллям продавлюють або протягують через нерухомо закріплену заготовку 

ствола з гладким отвором, діаметром трохи менше калібру, стрижень з 

твердого металу, так званий Дорн з зовнішнім профілем, зворотним каналу 

ствола. Цей, як би дзеркально виконаний, Дорн не тільки формує поля і нарізи, 

а й одночасно ущільнює матеріал і таким чином забезпечує помітно меншу 

шорсткість поверхні в порівнянні з традиційними методами обробки шляхом 

зняття стружки. Так як дорновані стволи в даний час мають межу міцності до 

1050 Н / мм2 і їх поверхню для зниження зусилля продавлювання перед цим 

необхідно ретельно хонингувати, то щодо якості поверхні вони майже не 

поступаються кованим стволам. Але все ж після такої важкої операції стволи 
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часто необхідно рихтувати - так називають відновлення прямолінійності осі 

каналу ствола. 

 

Рис1.7 Інструмент для формування нарізів в каналі ствола методом 

протяжки дорна 

Через те, що деформація відбувається «тільки» на внутрішній поверхні, в 

структурі металу не виникають такі великі напруги, як при куванні. Їх 

усувають шляхом відпуску у вакуумі, в процесі якого нагрівають стволи, 

встановлені окремо в печі, де вони потім повільно охолоджуються протягом 

ночі. Найчастіше на закінчення додатково проводять глибоке охолодження в 

середовищі рідкого азоту. І оскільки при дорнуванні часто може трапитися 

так, що профіль каналу ствола не на 100% розташовується по осі ствольної 

заготовки і відбивається нерівномірно, то при виготовленні прецизійних 

стволів простягають через канал ствола припаяний до державки Дорн з 

профілем, зворотним каналу з нарізами. Дорн при цьому здійснює примусовий 

гвинтовий рух, і в підсумку вісь каналу ствола від дульної до казенної частини 

проходить точно по осі симетрії ствола. Потім досвідчений фахівець перевіряє 

прямолінійність старим випробуваним способом, неозброєним оком, по 

тіньовому трикутнику, і, в разі необхідності, править ствол. 

 

Рис. 1.8 Дорн для нарізання нарізів у стволі закріплений у штанзі 
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1.2.3 Метод кування 

При так званому ротаційному куванні, яке представляє собою також 

метод холодного деформування без зняття стружки, підготовка здійснюється 

аналогічно. Але при цьому слід розрізняти два методи. Метод, який 

використовується австрійською фірмою GFM GmbH Steyr, називають 

«гідравлічним куванням», тому що їхні машини, які кують стволи нерухомими 

призматичними бійками, приводяться гідроприводом, а ствольна заготовка 

обертається. Так як при цьому в багатьох випадках одночасно виковуються і 

патронник, то виникають великі ступені деформації з відповідно великими 

напруженнями в матеріалі. При так званому методі «кування обертанням», 

який застосовується фірмами Metalltechnik Menges GmbH і Heinrich Mueller 

Maschinenfabrik GmbH, деформація здійснюється бійками з механічним 

приводом. При цьому радіально переміщаються бійки швидко обертаються 

навколо ствола що повільно обертається. Так як при цьому обробка йде при 

дуже малих ступенях деформації (зменшення зовнішнього діаметра становить 

приблизно 2 мм) і використовується метал, що пройшов спеціальну термічну 

обробку, з високою пластичністю, то напружень в металі майже не виникає, і 

можна відмовитися від заключної термообробки. 

 

Рис. 1.9 Розвиваючи зусилля в 130 тон, машина виковує нарізи в 

каналі ствола 
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Рис. 1.10 Один з бійків ковальської машини, що перетворює сталеву 

трубу в ствол 

Точніше кажучи, процес кування відбувається наступним чином: 

поліровану, точно відшліфовану (хонинговану) сталеву трубу, що має в цьому 

випадку більший внутрішній діаметр, на кувальної машині обковують зовні на 

оправці, що представляє собою інструмент з високоміцного твердого 

матеріалу. Форма оправки виконана у вигляді зворотного профілю каналу 

ствола, з полями і нарізами. Від двох до восьми (як правило, чотири) 

розташованих концентрично навколо ствола бійків, які рухаються в 

радіальному напрямку з великою частотою, великим зусиллям обтисують 

заготовку, що рухається в осьовому напрямку з невеликою швидкістю. При 

цьому вони ущільнюють метал ствола зовні і зсередини настільки, що в каналі 

відображаються поля і нарізи. 

 

Рис. 1.11 Схема обковування заготовки 

Виходить виключно гладка внутрішня поверхня, яка вимагає мінімальної 

подальшої обробки (якщо вимагає взагалі), і до того ж дуже стійка проти 

відкладень свинцю і міді, а також проти ерозії через малу шорсткість. Але при 

куванні через зміни вихідного матеріалу при обох зазначених вище способах в 

структурі генеруються найвищі напруги по всій довжині, оскільки ствол в 

процесі цієї операції подовжується приблизно на одну третину. Потім ці 

напруги, зрозуміло, повинні бути усунені (головним чином, при виготовленні 

стволів методом «гідравлічного» кування) іншими процесами (відпуск для 
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зняття напружень, глибоке охолодження в рідкому азоті), які вимагають 

великих витрат часу, та високої кваліфікації для їх виконання  

Нестабільність внутрішнього діаметра вихідної заготовки не грає при 

цьому такої великої ролі, оскільки йде обковування по Дорн то відмінності 

при цьому згладжуються. Будь-які вихідні дефекти при цьому просто 

заковуються, а проявляються найчастіше тільки тоді, коли зброю починають 

використовувати, і ствол при цьому нагрівається. Тому жоден виробник 

високоточних стволів для бенчреста (від англ. Benchrest shooting - вид 

стрілецько-технічного спорту, що відноситься до високоточної стрільби. 

основним завданням якої є її висока кучність) ні в США, ні в Європі не 

користується цим методом. 

1.2.4 Електроерозійний метод 

Абсолютно іншими шляхами йдуть при використанні методів, що не 

належать ні до обробки різанням, ні до пластичної деформації. Вони 

використовуються, наприклад, для виробництва першокласних матчевих 

стволів для пістолетів, відомих під марками Briley і Nowlin. Але в порівнянні з 

описаними вже методами вони настільки складні, що для кращого розуміння 

їх треба пояснити докладніше. 

Спочатку це був електроерозійний процес, скорочено EDM (Electrical 

Discharge Machining - електроерозійна обробка (англ.)). При цьому мова йде 

про технологічний процес термічного зняття шару з струмопровідного 

матеріалу електричним розрядом (іскрою), що виникає між електродом 

(інструмент) і електропровідний заготовкою. Сам процес обробки 

відбувається в непровідному для струму середовищі, так званому діелектрику 

(найчастіше це масло або деіонізована вода). Він відбувається або у ванні, яка 

наповнена діелектриком, або ж оброблювану поверхню поливають із шланга. 

Електрод підводиться до заготовки з невеликим проміжком від 0,004 до 0,5 

мм, до виникнення іскри, яка точково розплавляє матеріал і перетворює його в 

газ. Залежно від інтенсивності, частоти, тривалості, довжини, 

міжелектродного зазору і полярності розрядів виходить різне знімання металу 
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і одержують навіть геометрично складні форми. Вибір матеріалу електродів 

завжди залежить від оброблюваного матеріалу; все ж, як правило, це мідь, 

латунь, графіт і мідні сплави (найчастіше з вольфрамом). 

 

 

Рис. 1.12 Зовнішній вигляд стволів 

Зліва без обмежень: як видно по зовнішнім контурам цих повністю 

готових стволів, виготовлених за спеціальними замовленнями клієнтів, майже 

не встановлюють обмежень.  

Справа вгорі: крок за кроком: з прутка, який перетворюється потім в 

заготовку, і після багатьох етапів технологічного процесу з'являється, 

відповідно до побажань клієнта, готовий до установки на зброю ствол. Справа 

внизу: Багатогранність: фірма Lothar Wather виробляє стволи більш ніж 100 

калібрів, різних зовнішніх контурів, від ствольних заготовок і готових стволів 

для гвинтівок та короткоствольної зброї до стволів до зброї під димний порох. 

 

 

Рис.  1.13 Дульна частина ствола 

Зліва. Вихід: необроблена дульна частина ствола. Тут ясно видно, що 

отвір у заготовці розташований точно по осі. 
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В центрі. На вищому рівні: цей ствол «легкий вармінт» відноситься до 

категорії Stainless Select Match Grade - «нержавіюча сталь, добірний, 

матчевого рівня». Справа. Зміна матеріалу: цей ствол, зроблений з 

хроммолібденової сталі (клеймо С), категорії якості Match Grade, 

відшустований вручну (клеймо XX). 

1.2.5 Електрохімічний метод 

При електрохімічному принципі знімання металу здійснюється, 

наприклад, класичним методом електрохімічної обробки, скорочено ЄСМ 

(Electro Chemical Machining - електрохімічна обробка (англ.)). Він підходить 

не тільки для дуже твердих матеріалів і простого видалення задирок, а й для 

отримання складних просторових форм. Подальші розробки цього методу 

називають РЕ CM (Pulsed Electro Chemical Machining - пульсуюча 

електрохімічна обробка) і РЕМ (Precise Electro Chemical Machining - 

прецизійна електрохімічна обробка). 

Заготовка поляризується як анод (позитивний полюс), а інструмент - як 

катод (негативний полюс). Майже завжди тут керують зовнішнім джерелом 

напруги, щоб отримати необхідний для цього струм. У деяких випадках, як 

наприклад в металографії для виявлення мікроструктури металу, 

використовують електрохімічне травлення. Тут різниця потенціалів на мікро-

рівні служить внутрішнім джерелом напруги для отримання бажаного 

знімання матеріалу. 

При описаному методі ЄСМ форма катода-інструменту визначає контур 

заготовки. Фізикою процесу обумовлено відсутність зносу інструменту. 

Залежно від електричних параметрів та параметрів протоки електроліту між 

інструментом і заготовкою повинен бути зазор від 0,05 до 1 мм. Перенесення 

електричного заряду в цьому зазорі здійснює розчин електроліту, наприклад 

водний розчин хлориду натрію (NaCl - кухонна сіль) або нітрату натрію 

(NaN03). 

Виникає потік електронів, який відокремлює частинки металу від 

заготовки, які потім вступають в реакцію з частинками розщепленого 
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електроліту на аноді. Ці залишки знову реагують на катоді з водою. В якості 

кінцевого продукту реакції виходить гідроксид металу, який осаджується як 

бруд, і його необхідно видаляти. До того ж залежність зазору між анодом і 

катодом від електричних і гідромеханічних параметрів робить важким 

попередній розрахунок форми катода. 

В цілому таким методом можна робити всі плоскі деталі, як наприклад, 

турбінні лопатки внаслідок того, що у них простіше співвідношення форми і 

розмірів. Це має наслідком значно менші витрати на підготовку операції. 

Досяжну якість поверхні (параметр Rz) при цьому єдиному методі обробки 

шляхом зняття шару металу, який не впливає на прикордонні зони, становить 

від 3 до 10 мкм. 

Скорочення EDCM позначає Electro Chemical Discharge Machining 

(Електрохімікоерозійна обробка - англ.); так називають гібридний 

технологічний процес, оскільки він являє собою поєднання двох 

технологічних методів - електроерозійного (EDM) та електрохімічного 

розчинення (ЄСМ); він об'єднує їх технічні переваги. Тут можуть оброблятися 

електропровідні матеріали за допомогою електричних розрядів, які 

генеруються в електролітичному розчині, що складається з демінералізованої 

води і порошкоподібної солі. Він застосовується також для отримання 

маленьких отворів в системах вприскування в автомобільній промисловості. 

Фізичний принцип: після того, як до інструменту (катода) і заготовці 

(анода), які знаходяться один від одного на відстані в кілька мікрометрів, 

прикладена електрична напруга, то спочатку в розчині електроліту, що 

знаходиться між інструментом і заготовкою, на катоді відбувається утворення 

газу (водню) і відкладаються продукти електрохімічного розчинення 

(матеріалу анода). Це означає, що тут відбувається розвиток електрохімічної 

фази (ЄСМ) процесу ECDM. В ході процесу гази, які рухаються у напрямку до 

заготовки, спрямовуються до катода, так що електричний опір 

міжелектродного зазору тим самим поступово підвищується. Потім гази 

досягають поверхні заготовки і створюють тим самим повну електричну 
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ізоляцію в міжелектродному зазорі. Наступний за цим електричний розряд, 

виникнення якого позначає початок електроерозійної фази (EDM) процесу 

EDCM, викликає оплавлення заготовки та інструменту. 

Суттєвою особливістю всіх процесів, схожих з електрохімічної обробкою, 

є відсутність контакту між інструментом і заготовкою. Внаслідок цього не 

передається ніяких механічних зусиль, і процес не залежить від властивостей 

матеріалу, таких як твердість або в'язкість. Але мають значення такі фактори, 

як температура плавлення, тепло-і електропровідність. Методи цієї групи 

підходять всі без винятку для обробки електропровідних заготовок, 

наприклад, з вуглецевої сталі, аустенітних сталей, а також нікелевих сплавів, у 

яких особливо важливо забезпечити цілеспрямований знімання металу. З їх 

допомогою можна також обробляти глибокі, вузькі і важкодоступні пази, дуже 

складні поверхні зі змінною шорсткістю, виключно тверді, тяжкооброблювані 

матеріали (загартовані сталі, титан, тверді метали, високоміцні 

електропровідні керамічні матеріали), знімати задирки з країв. 

Можуть вирішитися також проблеми, що виникають через небажаних 

взаємодій в приграничних зонах, коли методи механічної обробки 

наштовхуються на межі своїх можливостей. Можливості їх застосування 

далеко переходять межі звичайної технології різання, так як з їх допомогою 

можна дуже точно і без утворення задирок обробляти заготовки з дуже 

твердих матеріалів, як наприклад загартовані сталі, титан або тверді метали. 

При цьому можна отримувати навіть гострі кромки. 

Недоліком є не тільки великий підготовчий час на виготовлення 

електрода; кожен потрібно спроектувати, викреслити і виготовити, але також і 

дуже великий час на настройку верстата. У кожного електрода необхідно 

виміряти відхилення від симетрії, периметр і довжину і передати дані 

вимірювань на верстат. Якщо необхідно працювати дуже точно, то все 

поверхні, що піддаються електроерозійної обробці треба періодично обміряти 

і, при необхідності, допрацьовувати. Але, як показує багаторічний досвід, 

стабільна якість забезпечується тільки в приміщеннях зі стабільними 
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кліматичними умовами, оскільки температурні коливання ведуть до 

неточності у виготовленні. Через необхідність значних сумарних витрат, ці 

методи в загальному призводять до найвищих витрат на виготовлення 

інструменту та отримання потрібної форми. [6] 

Висновки 

Який з названих методів найкращий щодо якості ствола? До цього дня 

навіть серед фахівців в області ствольної технології немає єдності щодо 

кращого методу виробництва стволів, оскільки кожен з цих методів має свої 

переваги і недоліки. При традиційному нарізанні потрібно більше металу, ніж 

це необхідно, порушується структура металу і, тим самим, руйнується його 

фазова структура, що знижує міцність. Всі методи, які не використовують 

процес різання, економлять матеріал і час, крім того, ущільнюють і 

вигладжують поверхню, але завжди створюють в стволі більш-менш сильні, 

небажані напруги, які можна усунути, якщо нагріти ствол, а потім глибоко 

охолодити в рідкому азоті. А технологічні методи, що базуються на іскровий 

ерозії, найчастіше дають грубу поверхню, особливо в довгих стволах, тому що 

через неодноразово виникаючі коливання напруги між інструментом і 

заготовкою знімання металу відбувається нерівномірно. І потім ці 

нерівномірності необхідно усувати шляхом тривалого ручного шустовання. 

Шустовка каналу ствола - це розсвердлювання каналу гладкоствольних 

рушниць для видалення раковин, вигарів, висипу у старих стволів і для зміни 

профілювання каналу ствола несерійних рушниць з метою поліпшення бою. 

Також шустовкою називається зняття якоїсь кількості металу всередині каналу 

стволів для видалення слідів корозії і недбалого утримання рушниці, як-то 

раковин і / або висипу. Шустовка - розсвердлювання каналу гладкоствольних 

рушниць для видалення раковин, вигару, висипу у старих стволів і для зміни 

профілювання каналу ствола несерійних рушниць з метою поліпшення бою[7] 

Хто захоче знати про це абсолютно точно, то може завантажити 

відповідну детальну інформацію з веб-сайтів виробників стволів. Ще 

важливіше, ніж спосіб отримання ствола (і в цьому думки різних експертів не 
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розходяться) - ретельний при виборі матеріалу ствола і точність в подальшій 

обробці до найдрібніших деталей. Тільки коли допуски на ствол залишаються 

на рівні не більше 0,003 мм, в каналі ствола і зовні забезпечена постійна 

рівномірність на рівні 0,001 мм  і, особливо, якщо окружність полів і нарізів 

абсолютно концентричні і це зберігається по всій довжині, то тоді можна 

очікувати максимуму досяжної кучності. І навіть досягти її, якщо цьому 

сприяють і всі інші фактори, включаючи стрілка. Тому що навіть найкращий 

ствол буде давати відмінні результати протягом довгого часу, тільки коли його 

регулярно і кваліфіковано чистять і повністю видаляють залишки оболонки 

кулі і пороховий нагар. 

Ствол з полігональним профілем каналу має ряд переваг перед стволом з 

традиційними нарізами [9]. Тому відомі збройові фірми все частіше 

використовують в нових конструкціях зброї цей тип профілю [10]. стегнового 

трикутника OB1С1 з кутом при вершині α. Однак, ці переваги повною мірою 

виявляються тільки в разі правильного визначення геометричних параметрів 

профілю: кількість і розміри полігональних доріжок повинні забезпечувати 

надійну обтюрація каналу при пострілі без надмірного обтиску ведучого 

ділянки кулі, з одного боку, і, з іншого, виключати її зрив з доріжок ( 

«обкатку»). У стволах з нарізним профілем для цього достатньо щоб діаметр 

ведучого ділянки кулі (паска снаряда) був більше на 

3-4% діаметра ствола по полях нарізів dп = (1.03-1.04) d [11] або площа 

поперечного перерізу провідного ділянки оболонки кулі перевищувала площа 

поперечного перерізу каналу ствола на (1-2)%: fп /f=(1.01-1.02 ) [12] Площа 

поперечного перерізу каналу ствола з полігональним профілем завжди менше 

площі поперечного перерізу нарізної каналу ствола по полях нарізів (або по 

діаметру d, рівного калібру), а тим більше площі поперечного перерізу 

провідного ділянки кулі. Тому може виявитися надмірним обтиснення кулевої 

оболонки, що призведе до погіршення балістичних характеристик пострілу 
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   а)        б) 

Рис.1.14 Геометричні параметри полігонального профілю каналу ствола 

при різній кількості полігональних доріжок: а) - 4 доріжки; б) - 6 доріжок. 

Для прикладу розглянемо розміри поперечного перерізу ствола з 

полігональним профілем при 4-х і 6 - і доріжках (Рис.1. А, б). У першому 

випадку площа поперечного перерізу ствола утвореного вписаною 

чотиригранної призмою буде значно менше площі поперечного перерізу 

провідного ділянки кулі. Їхнє ставлення дорівнює відношенню площі сектора 

ОАВСДЕ до площі чверті квадрата Ā ĒĂĔ: 

fп  /f =π/16 (dп/2)
 2  

/ (d/2)
2 
/8= π/2 (dк/ d)

2
 ≈ 1.68             (1) 

Якщо прийняти до уваги співвідношення діаметрів ведучого ділянки кулі 

для наявних гвинтівочних патронів, то отримаємо, що співвідношення площ 

поперечних розмірів кулі і полігонального ствола з 4 я доріжками складе в 

середньому 1.68, що у багато разів перевищує звичайний для стрілецької зброї 

відношення площ поперечних перерізів кулі і каналу ствола –   (fп / f = 1.01-

.1.02). При такій різниці площ поперечних перерізів кулі і каналу ствола 

неминуче заклинювання кулі і пошкодження ствола. Тому полігональний 

профіль каналу ствола з 4 -я доріжками можна застосовувати тільки для 

калібрів менше 4 мм і за умови, що він утворений вписаною чотиригранної 

призмою з великими радіусами заокруглень кутів (Рис. А) 

Однак, при цьому розміри доріжок b і h (визначені кутами α і β) можуть 

виявитися недостатніми для утримання кулі від обкатування. 
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Меншу різницю в розмірах поперечних перерізів кулі і каналу ствола дає 

профіль, утворений вписаною в циліндр, діаметром рівним калібру d, 

шестигранною призмою, або, в поперечному перерізі, шестикутником, 

вписаним в коло радіуса d / 2. Мал. 1.14 б). 

Якщо сторони шестикутника не сполучена радіусом (кут α = π / 3), то 

відношення площі поперечного перерізу кулі до площі каналу ствола дорівнює 

відношенню площі сектора OAB радіуса r = (dn / 2) до площі рівнобедреного 

трикутника OBD (Рис.2). 

fп  /f = [π∕6(dn/2)
2
]/[1/2sin(π/3)(d/2)

2
]=[π/(3sinπ/3)( dn/d)

2
]= 

π/[3 sin(π/3)]*(1.035)
2
≈1.295 

Це значення відношення площі поперечного перерізу кулі до площі  

поперечного перерізу каналу ствола перевищує рекомендований для стволів 

стрілецької зброї значення в майже 20 раз (fп / f = = 1.01-.1.02),  

 

Рис.1.15 До обчислення відношення площі поперечного перерізу кулі до 

площі поперечного перерізу каналу ствола 

Що б зменшити цей показник до значень, близьких до прийнятих для 

стволів з нарізним профілем, слід розглянути профіль каналу ствола, 

утворений шестигранною призмою, вписаною в циліндр радіуса d / 2, межі 

якої пов'язані радіусом r = (dn / 2) c кутом (α + β) (Рис.3). 
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У цьому випадку відношення площі поперечного перерізу кулі до площі 

каналу ствола fп / f можна представити як відношення площі сектора OABCD 

радіуса r = (dn / 2) і кутом (α + β) до площі секторів OA1B1, OС1D1 радіуса r = 

(d / 2 ) з кутом β / 2 і площі равноманіе, що для полігонального профілю з 6-ма 

доріжками (α + β) = π / 3 отримаємо: 

 

fп  /f= (π/3)/2*(dn /2)
2
 / [β/2*(d/2)

2
 +1/2(d/2)

2
 *SINα]=  

= ( dn/ d)
2
]/ [π/3- α + SINα]= π/3)*(1.035)

2 
/ [π/3- α + SINα]   (2) 

Прийнятні значення обтиску отримаємо при α ≤ π / 9. : 

При α = π / 9 отримаємо: 

fп  /f=1.057 

 

На Рис. 1.16 показано поперечний переріз ствольної заготовки для ствола 

калібром 7.62мм. гвинтівки зразка 1891/30 р 

 

Рис. 1.16.Поперечное перетину ствола гвинтівки зразка +1891 / 30г. з 

полігональним профілем 
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При таких значеннях кута α ширина b і глибина h доріжки для калібрів 

≤9мм можуть виявитися недостатніми для утримання кулі на нарізі при 

пострілі, В такому випадку слід розглянути додатково динамічна взаємодія 

кулі і каналу ствола при пострілі [16]. 
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Розділ 2 

Огляд систем автоматичного проектування та програм для 

комп’ютерного моделювання процесів 

 

2.1 Система автоматичного проектування КОМПАС-3D 

Основні компоненти КОМПАС-3D - власне система тривимірного 

моделювання, універсальна система автоматизованого 2D-проектування 

КОМПАС-Графік, і модуль проектування специфікацій і текстовий редактор. 

Всі вони легкі в освоєнні, мають російськомовні інтерфейс і довідкову 

систему. 

Базові можливості системи включають в себе функціонал, який дозволяє 

спроектувати виріб будь-якого ступеня складності в 3D, а потім оформити на 

це виріб комплект документації, необхідний для його виготовлення відповідно 

до діючих стандартів (ГОСТ, СТП та ін.): 

 розвинений інструментарій параметричного твердотільного, 

поверхневого і варіаційного прямого моделювання; 

 функціонал підтримки різних методик проектування: 

компонувальна геометрія, колекції геометрії, копіювання геометрії між 3D-

моделями, і т.д .; 

 функціонал по створенню і роботі з виконаннями для деталей і 

складальних одиниць, з подальшим автоматичним отриманням документації 

(специфікація і креслення з видами і таблицями виконань); 

 облік допуску для всіх керуючих розмірів в ескізах і операціях 

побудови, можливість перерахунку 3D-моделі з урахуванням допуску; 

 механізми для роботи з великими збірками: зони, часткове 

завантаження компонентів, спеціальні методи оптимізації, що дозволяють 

забезпечити роботу зі складними проектами; 

 функціонал моделювання деталей з листового матеріалу - команди 

створення листового тіла, обичайок, згинів, отворів, жалюзі, буртиків, 

штамповок і вирізів в листовому тілі, замикання кутів і т. д., і також 
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виконання розгортки отриманого листового тіла (формування асоціативного 

креслення розгортки) ; 

 доступного режиму, що полегшують побудову ливарних форм - 

ливарні ухили, лінії роз'єму, порожнини за формою деталі (в тому числі із 

завданням усадки); 

 інструменти створення користувацьких параметричних бібліотек 

типових елементів; 

 можливість отримання конструкторської та технологічної 

документації: креслення (в тому числі багатолистові), специфікації (у тому 

числі групові), схеми, таблиці, багатосторінкові і різноформатні текстові 

документи; 

 вбудовані звіти за складом вироби, в тому числі по призначених для 

користувача атрибутам; 

 можливість проставляння  розмірів, позначень і технічних вимог в 

3D-моделях (підтримка стандарту ГОСТ 2.052-2006 «ЕСКД. Електронна 

модель вироби»); 

 засоби інтеграції з різними CAD / CAM / CAE системами; 

 засоби захисту даних, інтелектуальної власності і відомостей, що 

становлять комерційну та державну таємницю (реалізовано окремим 

програмним модулем). 

За замовчуванням КОМПАС-3D підтримує експорт / імпорт найбільш 

популярних форматів моделей, за рахунок чого забезпечується інтеграція з 

різними CAD / CAM / CAE пакетами. 

Базова функціональність продукту легко розширюється за рахунок різних 

додатків, які доповнюють функціонал КОМПАС-3D ефективним 

інструментарієм для вирішення спеціалізованих інженерних завдань. 

Наприклад, додатки для проектування трубопроводів, металоконструкцій, 

різних деталей машин дозволяють більшу частину дій виконувати 

автоматично, скорочуючи загальний час розробки проекту в кілька разів. 
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Модульність системи дозволяє користувачеві самому визначити набір 

необхідних йому додатків, які забезпечують тільки затребувану 

функціональність. 

Доброзичливий, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, потужна довідкова 

система і вбудоване інтерактивне навчальне керівництво «Азбука КОМПАС» 

дозволяють освоїти роботу з системою в найкоротші терміни і без зусиль. 

 

2.2 Система автоматичного проектування SolidWorks  

Відмінними рисами САПР SolidWorks є: 

 Твердотільне і поверхневе параметричне моделювання; 

 Повна асоціативність між деталями, збірками та кресленнями; 

 Багатий інтерфейс імпорту / експорту геометрії; 

 Експрес-аналіз міцності деталей і кінематики механізмів; 

 Спеціальні засоби по роботі з великими збірками; 

 Висока функціональність; 

 Гнучкість і масштабованість; 

 100% дотримання вимог ЕСКД при оформленні креслень; 

Процес побудови 3D моделі ґрунтується на створенні об'ємних 

геометричних елементів й виконувати різноманітні операції між ними. 

Подібно конструктору "LEGO" модель набирається зі стандартних елементів 

(блоків) і може бути відредагована шляхом додавання (видалення) цих 

елементів, або - шляхом зміни характерних параметрів блоків. 3D модель несе 

в собі найбільш повний опис фізичних властивостей об'єкта (обсяг, маса, 

моменти інерції) і дає проектантові можливість роботи в віртуальному 3D 

просторі, що дозволяє на найвищому рівні наблизити комп'ютерну модель до 

вигляду майбутнього виробу, виключаючи етап макетування. 

Розробники SolidWorks велику увагу приділяють роботі з комплексними 

збірками, кількість компонентів яких може становити десятки і сотні тисяч 

одиниць. Безумовно, для роботи з такими моделями потрібно використовувати 

спеціальні методики управління окремими деталями і вузлами збирання, 
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раціонально розпоряджатися ресурсами процесора і оперативної пам'яті. Для 

цього в SolidWorks існує спеціальний режим, який так і називається "Режим 

роботи з великими збірками". Цей режим дозволяє оптимально розподілити 

програмні і апаратні ресурси, заощаджуючи, таким чином, час завантаження і 

перестроювання збірки. Кращим доказом працездатності "Режим роботи з 

великими збірками" є роботи наших замовників, які протягом останніх двох 

років створюють великі проекти, що складаються з 10 - 100 тисяч 

компонентів. 

У базову конфігурацію SolidWorks, входить модуль експрес-аналізу 

міцності - COSMOSXpress. COSMOSXpress є "полегшеної" версією пакета 

COSMOSWorks, і призначений, в першу чергу, для інженерів-

проектувальників, що не володіють глибокими знаннями в теорії звичайно-

елементного аналізу. Проте, COSMOSXpress дозволяє проектувальнику 

визначити, де розташовані концентратори напружень, оцінити 

"перетяжелённие" елементи конструкції, з яких може бути видалений 

надлишковий матеріал з метою зниження ваги і, відповідно, вартості 

майбутнього виробу. 

 Розрахунок на міцність в SolidWorks 

Процес конструювання в SolidWorks не закінчується на розробці об'ємних 

деталей і зборок. Програма дозволяє автоматично створювати креслення по 

заданій 3D моделі, виключаючи помилки проектанта, що неминуче виникають 

при зображенні проекцій вироби вручну. SolidWorks підтримує креслярські 

стандарти GOST, ANSI, ISO, DIN, JIS, GB і BSI. Креслення SolidWorks мають 

двобічної асоціативністю з 3D моделями, завдяки чому розміри моделі завжди 

відповідають розмірам на кресленні. У SolidWorks є безкоштовний модуль - 

eDrawings, за допомогою якого можна створювати, переглядати і виводити на 

друк електронні креслення SolidWorks. Завдяки вбудованій програмі 

перегляду креслення eDrawings можна відразу ж відкрити для перегляду без 

використання будь-яких заздалегідь встановлених на комп'ютері CAD-систем 

або інших засобів перегляду. Дуже зручним і наочним засобом, що дозволяє 
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зрозуміти конструкцію вироби, зображеного на кресленні, є можливість 

анімувати креслення і подивитися, як співвідносяться між собою креслярські 

види. 

Твердотільне і поверхневе параметричне моделювання: 

- Двохнаправлена асоціативність моделі і креслення; управління моделлю 

і пошук елементів за допомогою дерева конструювання Feature Manager; 

можливість створення декількох виконань вироби в єдиному файлі моделі; 

- Багатотільних деталі; створення масивів елементів - кругових і лінійних, 

керованих таблицями і ескізами; 

- Моделювання поверхонь: обрізка, подовження і зшивання, перетворення 

замкнутого обсягу поверхонь в тверде тіло; вирізи і додавання матеріалу з 

використанням поверхонь; 

- Створення допоміжних площин, осей, координатних систем, кривих, 

ескізів, 3D-сплайнів; 

- Використання технологій Windows: контекстні меню, cut-and-paste, drag-

and-drop. 

Проектування деталей: 

- Єдина бібліотека фізичних властивостей матеріалів, текстур і 

штриховок; 

- Моделювання на основі об'ємних елементів; управління історією 

побудови моделі; ручне та автоматичне образмеріваніе; динамічний внесення 

змін в режимі реального часу; 

- Моделювання просторових трубопроводів і каналів з Використання 3-х 

мірних ескізів; 

- Використання бібліотек стандартних елементів; автоматична генерація 

отворів з Цековки, зенковкой, різьбових і т.п. 

Проектування збірок: 

- Робота в контексті збірки; проектування "знизу вгору", "зверху вниз"; 

- "Взаємне визначення положення деталей у складі збірки, 

автосопряженія (SmartMates), автокрепежі (SmartFasteners); 



36 
 

- Спеціальний режим для роботи з великими збірками (десятки / сотні 

тисяч компонентів); легковагі збірки і підзборки; 

- Кругові, лінійні і похідні масиви компонентів, вирізи і отвори як 

елементи збірки; 

- Об'єднання деталей зборки в одну, зварювання в збірці; 

- Можливість контекстної підміни компонентів, реструктуризація збірок 

(формування і розпуск підзбірок). 

Проектування виробів з урахуванням специфіки виготовлення: 

- Листовий матеріал - отримання розгорток, в тому числі для 

циліндричних, конічних і лінійчатих листових деталей моделювання "від 

деталі до розгортці" і "від розгортки до деталі" автоматичне додавання вирізів 

для зняття напружень в гострих кутах поповнюються бібліотеки стандартних 

виштамповок і вирізів в листових деталях настроюються таблиці згинів; 

- Прес-форми і штампи - аналіз ухилів; формування ліній та поверхонь 

роз'єму; автоматична генерація матриці і пуансона; завдання ізотропної і 

анізотропної усадки при проектуванні ливарних і прес-форм; 

- Зварні конструкції - проектування рамних або ферменних конструкцій 

по довільному набору плоских або тривимірних ескізів в файлі деталі; 

використання специфічних конструкційних елементів: оброблення під 

зварювання, кінцеві заглушки, косинки і елементи зварювального шва. 

Експрес-аналіз міцності деталей і кінематики механізмів: 

Визначення напружень, деформацій, розрахунок коефіцієнта запасу 

міцності (COSMOSXpress) імітація роботи механізмів, пошук 

взаємопроникнень і аналіз колізій між ланками; контактні взаємодії, 

гравітація, пружини, кулачки. 

Оформлення креслень: 

- Автоматичне створення креслярських видів за 3D моделі: розрізи, 

перетини (прості, ступінчасті і розгорнуті), місцеві види, ізометрія; шаблони 

креслень з зумовленими креслярськими видами; 
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- Повна підтримка вимог ЕСКД; допуски і посадки з вбудованою бази 

даних; 

- Створення багатолистових креслень, перенесення і копіювання видів з 

листа на лист; легковагі креслення; 

- Автоматичне відображення розмірів моделі, простановка довідкових 

розмірів та іншої інформації (шорсткість, допуски відхилення форм, бази); 

- Настройка на стандарти підприємства з використанням блоків, 

форматів, написів; автоматичне заповнення основного напису і специфікації 

(найменування, позначення, матеріал і т.д.) 

 Трансляція даних: 

- Більше 20 вбудованих трансляторів (IGES, VDAFS, STEP, Parasolid, 

ACIS, STL, VRML, DXF, DWG, Pro / ENGINEER, CADKEY, Uni-graphics, 

Solid Edge, Inventor, AutoCAD, Mechanical Desktop, Adobe PDF і т.д .); 

- Редагування та автоматична зшивання імпортованих поверхонь; 

- Спеціальні можливості для користувачів AutoCAD (модуль 

XchangeWorks), імпорт і експорт креслень з AutoCAD зі збереженням кольору, 

шрифтів і шарів. 

Інтерфейс прикладного програмування: 

- Запис і відтворення макросів; 

- Вбудований редактор проектів Visual Basic for Applications; 

- Написання програм користувача на Visual Basic, Visual C ++ і інших 

об'єктно-орієнтованих мовах. 

Перегляд і друк: 

- Безкоштовний переглядач SolidWorks Viewer; 

- Створення автономно переглядаються креслень і моделей eDrawings. 

 

2.3 Спеціалізований інженерний програмний комплекс Deform 

DEFORM - спеціалізований інженерний програмний комплекс, 

призначений для аналізу процесів обробки металів тиском, термічної і 

механічної обробки. DEFORM дозволяє перевірити, відпрацювати і 
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оптимізувати технологічні процеси безпосередньо за комп'ютером, а не в ході 

експериментів на виробництві методом проб і помилок. Завдяки цьому істотно 

скорочуються терміни випуску продукції, підвищується її якість і знижується 

собівартість. Розроблено американською компанією Scientific Forming 

Technologies Corporation (SFTC), яка є лідером в області моделювання 

процесів обробки металів тиском. 

DEFORM дозволяє моделювати практично всі процеси, що 

застосовуються в обробці металів тиском (кування, штампування, прокатка, 

пресування та ін.), А також операції термічної обробки (загартування, 

старіння, відпустка та ін.) І механічної обробки (фрезерування, свердління та 

ін.) . 

DEFORM застосовується по всьому світу, як на промислових 

підприємствах, так і в науково-дослідних інститутах і технічних 

університетах, є найпоширенішим програмним комплексом для моделювання 

процесів обробки металів тиском. 

Переваги DEFORM: 

-універсальність - програма DEFORM дозволяє моделювати широке коло 

технологічних процесів, які застосовуються на виробництві 

-сумісність з більшістю програмних пакетів для створення геометричних 

моделей і генерації кінцево-елементної сітки 

-великі можливості по самостійній генерації кінцево-елементної сітки 

-можливість використання різних моделей пластичності матеріалу 

-велика база даних по характеристикам матеріалів і ковальсько-пресового 

устаткування, а так само широкі можливості по їх редагуванню і додавання 

можливостей моделювання різних умов тертя між заготовкою і 

інструментом 

-широкі можливості моделювання різних видів руху інструменту 

-простий і зручний інтерфейс 
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Програмний комплекс DEFORM має гнучку модульну структуру, що 

дозволяє користувачеві вибрати і придбати оптимальний набір модулів під 

номенклатуру вирішуваних завдань. 

 

Основні модулі DEFORM 

-DEFORM-3D - модуль, призначений для моделювання тривимірних 

процесів обробки металів тиском 

-DEFORM-2D - модуль, призначений для моделювання двовимірних 

процесів обробки металів тиском (вісесиметричні і плоскі задачі) 

-DEFORM-F3 - модуль, призначений для моделювання тривимірних 

процесів обробки металів тиском. Є «полегшеною» версією DEFORM 3D 

-DEFORM-F2 - модуль, призначений для моделювання двовимірних 

процесів обробки металів тиском (вісесиметричні і плоскі задачі), 

«полегшена» версія -DEFORM 2D 

-DEFORM HT3 і DEFORM HT2 - модулі, призначені для моделювання 

відповідно тривимірних і двомірних (вісесиметричні і плоскі задачі) процесів 

термічної обробки 

 

Додаткові модулі DEFORM: 

-Ring Rolling 3D - модуль для моделювання процесів розкочування 

кілець. Може працювати як окремий модуль, так і як додаток до модуля 

DEFORM-3D. 

Алгоритми рішення оптимізовані під процес розкочування кілець. 

Генератор сіток модуля будує сітку з 8-вузлових Гексаедр і при необхідності 

може автоматично перестоює її. Надається повна інформація про перебіг 

процесу розкочування з можливістю її візуалізації. 

Результати рішення за допомогою модуля Ring Rolling 3D кількох задачах 

в порівнянні з експериментальними даними Ви можете подивитися тут. 

-Cogging (3D) - додаток до модуля DEFORM-3D для моделювання 

процесів протягання на молоті. 
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Модуль включає набір стандартних геометрій заготовок і маніпулятор 

для протягання. Параметрами процесу є кількість нагрівів заготовки, 

черговість подачі та кантування, розмір бойка, час між ударом і подачею. 

Попередній перегляд моделюється операції допомагає запобігти помилкам. 

Надається повна інформація про перебіг процесу розкочування з можливістю 

візуалізації його. 

-Shape Rolling (3D) - додаток до модуля DEFORM-3D - моделювання 

процесів прокатки для запобігання утворення складок в матеріалі, розтяжок 

вигинів і т.д. Можуть бути оптимізовані такі процеси як коефіцієнт 

формозміни, характер руху кількість і швидкість валків. Простий, покроковий 

інтерфейс модуля, бібліотека стандартних заготовок і валків дозволяють легко 

вводити вихідні дані для моделювання. 

-Inverse Property Extraction (2D або 3D) - додаток до модулів DEFORM-3D 

або DEFORM-2D, визначення коефіцієнт теплопередачі на кордоні заготовки. 

Простий, покроковий інтерфейс модуля допомагає користувачеві починаючи 

від введення вихідних даних до отримання кінцевого результату. 

Simulation Queue - модуль, що дозволяє реалізувати пакетний режим 

обробки декількох завдань 

-Microstructure 3D і Microstructure 2D - є додатками до модулів DEFORM-

3D і DEFORM-2D відповідно, для моделювання тривимірних процесів 

термічної обробки. 

Функціонально відповідають модулям DEFORM HT3 і DEFORM HT2, 

але, крім того, дозволяють моделювати мікроструктурні перетворення в 

заготівлі при її деформації. 

-Machining 3D і Machining 2D - додатки до модулів DEFORM-3D і 

DEFORM-2D відповідно, для моделювання процесів механічної обробки 

DEFORM-TOOLS - модуль, призначений для збільшення графічних 

можливостей і підвищення продуктивності системи. Включає в себе: 

менеджер завдань, що дозволяє поставити на розрахунок кілька завдань 
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редактор презентацій, що дозволяє підвищити якість презентаційних 

матеріалів, що застосовуються для робітників, навчальних маркетингових 

цілей, і включає в себе інструмент для анімації результатів розрахунків 

додатковий постпроцесор, що дозволяє відобразити результати 2-х 

мірних розрахунків в тривимірному просторі 

Для роботи з додатковими модулями необхідно обов'язково мати 

DEFORM-3D або DEFORM-2D, відповідно. 

 

2.4 Програмний пакет ANSYS 

ANSYS - це програмний пакет кінцево-елементного аналізу, вирішальний 

завдання в різних областях інженерної діяльності (міцність конструкцій, 

термодинаміка, механіка рідин і газів, електромагнетизм), включаючи 

пов'язані багатодисциплінарного завдання (термоміцністі, Магнітопружний 

тощо). 

В даний час програма ANSYS нараховує більше 100 000 комерційних і 

100 000 університетських робочих місць по всьому світу. 

У СНД комерційні версії програми ANSYS придбали і використовують 

вже понад 200 організацій. ANSYS був першим комерційним 

кінцевоелементним продуктом, який отримав свого часу сертифікат ISO. 

Сьогодні все програмні продукти ANSYS сертифіковані згідно серії стандартів 

ISO 9000,1. 

ANSYS - це професійний кінцево-елементний розрахунковий комплекс, 

що дозволяє вирішувати завдання міцності, теплообміну, електромагнетизму, 

гідрогазодинаміки як окремо, так і спільно, в пов'язаної постановці (т.зв. 

'multiphysics' або 'coupled field'). Кількість робочих місць ANSYS в світі 

перевищувало 90000 комерційних і 130000 університетських на 2003р. 

З 2002 р програма ANSYS безстроково атестована Держатомнаглядом 

Росії (атестація проводилася НТЦ з ядерної та радіаційної безпеки). 

Додатки ANSYS, по основних галузях: 

автомобілебудуванні 
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Атомна енергетика 

Залізничний транспорт 

Cуднобудування 

двигунобудування 

Будівельна галузь 

електромашинобудування 

Програмні модулі та комплектація пакету ANSYS: 

Базові комплектації (включають геометричний редактор і сітковий 

генератор в рамках класичного графічного інтерфейсу, можливість імпорту-

експорту формату iges, і відповідні аналітичні можливості, а також оболонка 

Workbench з модулем DesignSimulation): 

ANSYS \ Multiphysics - це основний програмний продукт ANSYS, який 

включає розрахункові можливості всіх інженерних дисциплін. ANSYS \ 

Multiphysics фактично підсумовує в собі можливості трьох інших базових 

комплектцій: ANSYS \ Mechanical - конструкційний (прочностной) і термічний 

аналіз + ANSYS \ Emag - електромагнітний аналіз + ANSYS / CFX Flo - 

початковий гідро-газодинамический аналіз (CFX Flo є мінімально можливим 

варіантом самостійного продукту CFX) 

ANSYS \ Mechanical - повний, включаючи нелінійність, конструкційний 

(прочностной) і термічний аналіз (в порівнянні з Multiphysics виключені гідро-

газодинаміки -CFX Flo; і електромагнетизм - Emag). 

ANSYS \ Structural - конструкційний (прочностной) аналіз, включаючи 

геометрично і фізично нелінійні задачі. У порівнянні з Multiphysics виключені 

термічний аналіз; гідро-газодинаміки - Flotran / CFX Flo; електромагнетизм - 

Emag. У порівнянні з Mechanical виключені теплові завдання. 

ANSYS \ Professional. Має дві модифікації: 

NLS (Non Linear Static / Structural) - нелінійний статичний прочностной і 

стаціонарний тепловий аналіз 

NLT (Non Linear Thermal) - лінійний прочностной аналіз в пружною 

області і нелінійний теплової (повний). 
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ANSYS \ Emag - (тільки) електромагнітні розрахунки 

ANSYS \ DesignSpace - спрощений (самостійний) розрахунковий продукт, 

орієнтований на конструктора, з інтерфейсом Workbench, базується на 

розрахункових технологіях ANSYS 

DesignSpace - статична міцність, стійкість по Ейлера, власні частоти, 

теплопровідність з підтримкою збірок (контакту) 

DesignSpace Structural статична міцність, стійкість по Ейлера, власні 

частоти, теплопровідність тільки для окремих деталей (part) 

 Модифікації з обмеженими можливостями: 

ANSYS \ Multiphysics Option 1,2,3 - версії з обмеженням розмірності 

задачі, 50000, 8000, 2000. вузлів відповідно. 

Додаткові модулі (обрані, купуються опционно до базових комплектацій): 

ANSYS \ Emag - модуль продукту ANSYS, який здійснює статичний і 

низькочастотний електромагнітний аналіз (типові завдання: трансформатор, 

двигун, пускач), високочастотний електромагнітний аналіз (типові завдання: 

мікрохвильові і високочастотні пасивні компоненти, хвилеводи, коаксіальні 

коннектори), електростатичний аналіз (типові завдання: високовольтні 

пристрої, лінії електропередач, мікро-електромеханічні системи - MEMS). 

ANSYS CFX - самостійний програмний продукт від ANSYS, Inc., 

Призначений для вирішення стаціонарних і нестаціонарних завдання механіки 

рідин і газів. При спільне придбання з Mechanical / Multiphysics дозволяє 

вирішувати завдання взаємодії деформівних конструкцій з потоками рідин і 

газів. 

ANSYS Fluent - самостійний програмний продукт від ANSYS, Inc., 

Призначений для вирішення стаціонарних і нестаціонарних завдання механіки 

рідин і газів. 

ANSYS ICEM CFD - універсальний сітковий генератор, самостійний 

програмний продукт від ANSYS, Inc., 

ANSYS \ LS-DYNA - модуль ANSYS, що представляє вбудовану в його 

графічний інтерфейс програму LS-DYNA (розробки LSTC) для вирішення 
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високонелінейних завдань, дозволяє чисельно моделювати високонелінейние і 

швидкоплинні процеси, наприклад зіткнень (автомобілів), ударів з 

урахуванням нелінійного поводження матеріалу і при контактній взаємодії 

великого числа тіл. Паралельні обчислення доступні в якості опції. 

ANSYS \ PrepPost - окремий пре- і постпроцесор (той же, що і в 

Multiphysics, Mechanical. Structural ...) з повним набором можливостей по 

створенню, імпорту і експорту геометричних моделей, побудови, імпорту та 

експорту конечноелементних сіток, постановці завдання і обробці результатів 

(візуалізація, лістинг, операції над результатами і ін.). Є повнофункціональної 

робочим середовищем і має всі функції за винятком безпосередньо решателей. 

ANSYS \ Geometry Interface for SAT, Parasolid, NX (UG), Pro \ E, CATIA, 

SolidWorks, SolidEdge, Inventor - набір трансляторів, що дозволяють 

імпортувати і здійснювати двосторонній обмін геометричними моделями 

відповідних форматів. 

ANSYS Mechanical HPC - опція "додатковий процесор" починаючи з 3-го 

до версій Structural / Mechanical / Multiphysics, що дозволяє распараллелить 

обчислення на багатопроцесорних серверах або кластерах. Призначена для 

вирішення задач великої розмірності (мільйони ступенів свободи). Включає в 

себе комплект додаткових решателей для платформ з розподіленою пам'яттю 

(кластерів), що не входять до складу базових продуктів Structural / Mechanical / 

Multiphysics. 

ANSYS / DesignModeler - опційно поставляється геометричний редактор 

на базі ядра Parasolid в середовищі Workbench 

ANSYS / DesignXplorer - опційно поставляється оптимізаційний модуль в 

середовищі Workbench 

ANSYS / Rigid Dynamics - опція в рамках Workbench, що дозволяє 

моделювати роботу механічних систем, з'єднаних шарнірами за допомогою 

спец. решателя, заснованого на м. множників Лагранжа 

ANSYS / Fatigue - опціонний модуль втомних розрахунків в рамках 

Workbench 
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ANSYS Pressure Equipment - модуль в рамках Workbench, що дозволяє 

створювати геометричні моделі судин тиску і проводити розрахунки згідно з 

нормами CODAP2005, ASME, EN13445 

ANSYS EKM - (Engineering Knowledge Management), система 

менеджменту даних (для ANSYS®, Workbench®, CFX®, FLUENT®, 

Polyflow®) і документообігу в рамках розрахункового підрозділу 

WORKBENCH 

Workbench - це єдина інтерактивне середовище, інтегруюча різні 

програмні продукти, які розробляються ANSYS, Inc. як один з одним, так і з 

CAD-системами, що має модульну структуру і дає нові можливості як в 

препроцесорній підготовці, так і в рішенні задач і обробці результатів. 

Основне покликання Workbench в тому, щоб максимально прискорити, 

спростити, підвищити ефективність і уніфікувати постановку завдань 

незалежно від їх приналежності до тієї чи іншої фізичної дисципліни і 

використовуваного решателя. 

Оболонка і модуль DS (Design Simulation) входять до складу всіх базових 

ліцензій ANSYS (Multiphysics, Mechanical, Structural, Professional) і не 

вимагають окремої оплати. 

У разі, якщо крім базового програмного продукту купується також і к.л. 

інший / ие (наприклад ICEM, CFX, AutoDYN), вони інтегруються в середу 

Workbench і крім можливості самостійного запуску отримують взаємодії в 

рамках цього середовища, знаходячи в ній вид модулів. 

Workbench має і власні, властиві тільки цьому середовищі модулі, які 

поставляються опційно. До їх числа відносяться DM (Design Modeler), DX 

(Design Xplorer), Fatigue. 

2.5 Висновки  

Для Дослідження можливості формоутворення полігонального профілю в 

трубчатих виробах спеціального призначення волочінням через роликову 

матрицю ми будемо використовувати такі пакети програм як «Компас – 3D» 
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та Спеціалізований інженерний програмний комплекс «Deform» , оскільки ці 

програми ми вивчали і добре знайомі з їх можливостями. 
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Розділ 3 

Технологія виготовлення ствола стрілецька зброї з полігональним 

профілем поперечного перерізу методами холодного пластичного 

деформування 

 

3.1. Аналітичний розрахунок енергосилових параметрів процесів 

виготовлення ствола з профілем полігонального типу обтисненням 

ствольної заготовки на профільній оправці 

В роботі запропоновані нові процеси виготовлення трубчастих виробів з 

профільованою внутрішньою поверхнею, на прикладі виготовлення ствола 

стрілецької зброї з полігональним профілем, методами холодної пластичної 

деформації, засновані на радіальному стисненні заготовки на профільній 

оправці. 

Виготовлення стволу з профілем поперечного перерізу полігонального 

типу, що не потребує спеціального обладнання, можливо обтисненням 

ствольної заготовки на профільній рухомий оправці: 

• непривідними роликами; 

• в гладкій конічної матриці. 

Для зручності проведення аналізу процесу обтиску трубчастої заготовки 

на профільній оправці і отримання аналітичних залежностей для визначення 

енергосилових параметрів процесів, приймемо наступну послідовність 

розрахунку: 

1. Розрахунок енергосилових параметрів процесу обтиску в гладкій 

конічнїй матриці. 

2. Розрахунок енергосилових параметрів процесу обтиску неприводними 

роликами. 

Дана послідовність продиктована різницею в розрахункових схемах сил, 

що діють в процесах обтиску трубчастої заготовки на оправці в конічної 

матриці і неприводними роликами. 
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 Розрахунок енергосилових параметрів процесу обтиску трубчастої 

заготовки в конічної матриці 

Отримати профіль стволу полігонального типу можна обтиском ствольної 

заготовки з профільної рухомий оправкой в гладкою конічної матриці[21-29]. 

Обтиснення може здійснюватися за двома схемами: методом проштовхування 

і за допомогою тягнучого зусилля, тобто методом волочіння. Процес 

проштовхування має ту перевагу, що відпадає необхідність в підготовці 

переднього кінця оправки під захватуючий пристрій для волочіння. А недолік 

полягає в тому, що при довжині трубчастої заготовки, що перевищує критичне 

значення, можлива втрата стійкості заготовки разом з оправкою. Тому 

можливість застосування зазначеного методу вимагає попереднього 

розрахунку на поздовжній згин складеного стержня "заготовка-оправка", який 

буде розглянуто нижче. 

Обтиснення на профільній рухомий оправці методом волочіння має 

багато спільного з волочінням труб на рухомий оправці. З огляду на те, що 

поперечний переріз профільованої оправки, в силу раніше розглянутих 

причин, не надто різниться від циліндричної форми, будемо розглядати процес 

як волочіння циліндричної труби на рухомий оправці. 

Зазвичай під час волочіння труб на оправці розглядають три ділянки 

осередку деформації (рис. 3.1): ділянка редукування І (безконтактне 

зменшення діаметра заготовки), ділянка потоншення ІІ і ділянку калібрування 

ІІІ[20]. 
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Рис. 3.1 - Ділянки осередку деформації при волочінні (пресуванні) 

трубчастих заготовок: 

I - ділянка редукування; II - ділянка потоншення; III - ділянка 

калібрування 

У разі виготовлення стволу з профілем полігонального типу на рухомий 

оправці, перша ділянка осередку деформації відсутня і слід розглянути процес 

деформації на двох, що залишилися. 

Приймемо схему "проштовхування" заготовки заднім кінцем оправки 

(рис. 3.2). 
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Рис 3.2 - Розрахункова схема сил, що діють в процесі обтиску трубчастої 

заготовки в гладкій конічній матриці 

Розглянемо диференціальні рівняння рівноваги, і їх виріішення, процесу 

проштовхування-волочіння трубчастої заготовки, прийнявши за основу метод 

плоских перетинів. 

Як випливає з рис. 3.2: 
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Тоді рівняння рівноваги (сума проекцій сил на поздовжню вісь Ox), з 

урахуванням наведених вище виразів, матиме вигляд: 
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(3.2) 

 

Згідно рис. 3.2, визначимо площу зрізаного конуса (Fср.кон.), Нехтуючи 

малими другого порядку: 
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Розкриваємо дужки у виразі (4.2) і підставляємо значення замість dx і 

Fср.кон .: 
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(3.4) 

 

Після підстановки значень замість Fx і dFx, а також нескладних 

перетворень отримаємо такий вираз: 
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Поділимо обидві частини виразу (2.5) на   xx dDdD 2
0

2

4



  і підставимо nq   

замість його значення: 
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Вводимо заміни: 
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Підставляємо заміни в вираз (2.6): 
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Вираз (4.7) є лінійним неоднорідним диференціальним рівнянням другого 

порядку, типу )()(' xQxyPy  . Загальне рішення такого рівняння може бути 

представлене у вигляді: 
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У нашому випадку: 
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Підставляємо значення Р (х) і Q (х) в вираз (2.8): 

 
 

 
.

22 2
0

22
0

2

2

2
0

2
0

2















 























x

x

x
x

x

x dD
dD

D

x

x
n

dD
dD

D

x e
dD

dBDA
PCe  

  (3.9) 

 

Інтегруючи показники експоненти і виконуючи елементарні 

перетворення, отримаємо такий вираз: 
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Для вирішення рівняння (3.10), запишемо його в такий спосіб: 
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Вирішимо рівняння (3.11), використовуючи таблицю невизначених 

інтегралів і беручи до уваги, що    222
0

22
0

2
xx DddD  : 
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(3.12) 

 

Довільну похідну знаходимо з умови, що при х = 0, Dx = Dзаг., А σх = 0, 

тоді: 
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Підставивши у вираз (3.12) значення довільної сталої і виконавши 

нескладні перетворення, отримаємо такий вираз: 
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(3.14) 

 

Очевидно рівність: 
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тоді рівняння (3.14) прийме наступний остаточний вигляд: 
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(3.15) 

 

Напруження в стінці труби отримаємо, взявши до уваги, що при х = l (на 

правій межі осередку деформації, перед входом в калібруючий поясок), Dx = 

dдет .. 
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(3.16) 

 

 

  

У методі плоских перетинів   радіальних R  та осьових X напруги 

приймають головними і припускають, що вони постійні по радіусу. 

Умова пластичності, з урахуванням того, що (σrσx) <0, запишеться 

наступним чином: 

.13 SXR    (3.17) 

 

З рівняння (2.17) випливає : 

.13   SR  (3.18) 
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З огляду на допущення про сталість головних напружень по радіусу, 

знаходимо 13   SnP : або більш точно: 

  .1 XSМn tgP    (3.19) 

отже: 
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1 М
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  (3.20) 

 

Підставивши значення Рп в вираз для X  і з огляду на сили тертя на 

калібруючому пояску, отримаємо розрахункове напруга в стінках труби на 

виході з матриці: 
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 (3.21) 

 

З огляду на той факт, що під час волочіння кут αМ < 20
0
, а коефіцієнт 

тертя μ <0,1 (а, отже, , μtgαМ < 0,036, що значно менше 1), то. Тому можна 

прийняти XSnP   , що і приймають зазвичай при визначенні X . 

Додаткові напруги в стінках заготовки, які викликані силами тертя на 

ділянці калібрування після виходу з конічної частини матриці, приблизно 

можна визначити з таких міркувань: на границі конічної і калібруючої ділянок 

матриці виконується умова пластичності S  13 або, в силу прийнятих 

припущень в методі плоских перетинів SnR P   ,. Останній вираз можна 

записати як '
nRSn qP   , що є максимально можливим напругою на 
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контактної поверхні калібруючого пояску '
nq . На виході з калібрує паска 

можна прийняти рівним нулю. Тому середнє контактне напруження на 

поверхні калібрує паска визначається як: 

.
22

'
)(

RSn
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  (3.22) 

 

Сила тертя при довжині калібрує паска lк.п. і зовнішньому діаметрі деталі 

Dдет дорівнює: 
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Тоді додаткові напруги в стінках деталі на виході з калібруючого пояску 

дорівнюватимуть: 
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(3.24) 

 

Додавши цей вираз для p (2.21), отримаємо формулу для визначення 

повної напруги в стінці деталі при стисненні. Осьове зусилля обтиску 

визначаємо за формулою: 

  ... детптррВ SP    (3.25) 

 

Слід зазначити, що отримана формула справедлива для обох схем 

обтиску заготовки з профільної оправкой в гладкій конічній матриці 

(методами проштовхування і волочіння). При значному зусиллі 

проштовхування можлива втрата стійкості оправки з заготівлею, що викликає 

необхідність проводити розрахунок на стійкість, особливо при великій 

довжині заготовки ( 10
з г

з г

D
L

). Це завдання буде розглянута пізніше. 
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У разі визначення зусилля з використанням формул (3.21), (3.24) і (3.25) 

при виготовленні ствола обтисненням ствольної заготовки в гладкій конічної 

матриці, необхідно враховувати наступні підстановки в зазначені формули: 

 

Dзаг = - зовнішній діаметр ствольної заготовки; 

Dдет = Dн - зовнішній діаметр ствола; 

d0 = d1 - внутрішній діаметр (калібр) ствола. 

 

 

 3.2  Розрахунок енергосилових параметрів процесу обтиску  трубчастої 

заготовки непривідними роликами. 

 

Проведемо аналіз обтиску трубчастої заготовки на профільній оправці 

непривідними роликами. 

На відміну від обтиску в конічної матриці, де істотний вплив на величину 

енергосилових параметрів процесу деформування, крім ступеня деформації, 

надає тертя на контактній поверхні заготовки і конічної матриці, в т. ч. На 

ділянці калібрує паска, в даному процесі відсутня контактна тертя на поверхні 

заготівля-інструмент (непривідні ролики). Крім того, в осередку деформації 

може бути розглянуто лише одну ділянку - ділянку потоншення, довжиною l. 

Виходячи з геометрії процесу (рис. 4.4), визначимо кут обтиску заготовки 

αоб (еквівалент кута конуса матриці αМ, при стисненні заготовки в гладкою 

конічної матриці): 

 

.
2l

D-D детз г
об   (3.26) 
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Рисунок 3.3 – Розрахункова схема сил, що діють в процесі обтиску 

трубчастої заготовки приводними роликами 

Очевидно, що довжина ділянки обтиску l, а це означає що кут обтиску αоб 

залежать від діаметрів заготовки Dз г, деталі Dдет, и непривідних роликів Dрол,. 

З урахуванням прийнятої аналогією процесів обтиску трубчастої 

заготовки на оправці в конічної матриці і непривідними роликами, а також, з 

огляду на зазначені вище відмінності розглянутих процесів, опустимо 

аналітичні рішення диференціальних рівнянь рівноваги і наведемо остаточний 

вид формули для визначення розрахункового напруги в стінках трубчастої 

заготовки на виході з роликового волоки: 
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З урахуванням цього, формула для визначення осьового зусилля при 

стисненні трубчастої заготовки на оправці непривідними роликами має 

вигляд: 

,детр

ос

об SP   (3.28) 

 

где  .2

0

2 dD
4

S детдет 


 

Для визначення зусилля з використанням формул (3.27) і (3.28) при 

виготовленні ствола обжатием ствольної заготовки неприводними роликами, 

як і в разі обтиску в гладкою конічної матриці, необхідно враховувати 

наступні підстановки в зазначені формули: 

Dз г = . .н с
D – зовнішній діаметр ствольної заготовки;  

Dдет= Dн  – зовнішній діаметр ствола; 

d0 = d1 – внутрішній діаметр (калібр) ствола. 

 

3.3 Компютерне моделювання процесу в програмі «Deform 3D» 

Сучасні комп'ютерні методи моделювання дозволяють зі значно більшою 

точністю визначати енергосилові параметри  процесу і, найголовніше, оцінити 

точність виготовлення профілю, тобто ступінь відхилення профілю деталі від 

профілю оправки. Ці завдання вирішувалися за допомогою пакета прикладних 

програм DEFORM-3D [30], заснованого на використанні МСЕ. 

У даній роботі створені комп'ютерні моделі процесів холодного 

деформування трубчастої заготовки на профільній оправці методом радіального 

обтиснення непривідними роликами і в гладкій конічній матриці. 

Для формування полігонального профілю внутрішньої поверхні ствольної 

заготовки, отриманої методом гідропресування в умовах нерівновісних 

всебічного стиснення, в роботі використовувався метод її обтиску після відпалу 

на профільній оправці непривідними роликами (валками) [22,25,31-35]. 

Чотирма роликами створювалася волока (замкнутий калібр), через яку 

проштовхувалась ствольна заготовка з профільної оправкою. 



60 
 

  

   а       б 

Рисунок 3.4 – Схема першого обтиску ствольної заготовки приводними 

роликами  

а – початкове положення; б – встановлена стадія 

Після першого переходу на зовнішній поверхні з'явилася огранювання 

(рис. 3.5, а) через наявність випусків між роликами (валками). На внутрішній 

поверхні ограновування практично непомітна (рис. 3.5, б). 

 

а б 

Рисунок 3.5 – Вид напівфабриката після першого переходу: 

а - «ограновування» на зовнішній поверхні; б - вид внутрішньої поверхні 
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Результати моделювання показують, що заповнення профілю 

відбувається цілком задовільно (рис. 3.6), хоча уздовж полігональних доріжок 

залишається зазор близько 0,03 мм, тобто профіль доріжок за перший перехід 

заповнений не повністю. 

 

а 

 

б  

Рисунок 3.6 - Послідовність формування полігональної доріжки на 

внутрішній поверхні каналу ствола при першому переході: 

а - вихідна заготовка; б - 50-й крок навантаження; в - 100-й крок; г - 150-й 

крок; д - 200-й крок (шкала відстаней 0 ... 0,171 мм); е - 200-й крок (шкала 

відстаней 0 ... 0,03 мм) 

Дуже характерним є графік зусилля на ролики (валки) в процесі 

переміщення заготовки з оправкою між ними (рис. 3.7): пилкоподібний вид 

графіка визначається кількістю гвинтових полігональних доріжок, які 
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послідовно проходять в калібрі (волоку) утвореному роликами (валками). 

Максимальне значення зусилля на опорному (нажимному) елементі становить 

19 кН, на оправці - 2,8 кН. Таким чином, сумарне зусилля на складовою 

стрижень «ствольна заготовка - оправлення» при профілювання внутрішньої 

поверхні на рухомий оправці в непривідних валках (роликах) становить 21,8 

кН. 

Червона лінія - зусилля на одному з роликів (2,7 кН), зелена - на 

полігональній оправці, синя - на опорному елементі. Якщо оправлення і 

опорний елемент розглядати як одне ціле, то зусилля потрібно підсумувати. 

Графік крутного моменту на роликах (рис. 3.8) 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 твір зусилля на ролику на радіус ролика  

(
2

ролoc

рол

D
P ). 

 

Рисунок 3.7 - Графіки зусиль на роликах, оправці і опорному 

(нажимному) елементі в процесі обтиску ствольної заготовки на рухомий 

профільній оправці  
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Рисунок 3.8 - Графік крутного моменту на роликах при стисненні 

ствольної заготовки на профільній рухомій оправці 

На рис. 3.9 показаний загальний вид напівфабрикату після першого 

переходу, на якому помітні огранювання, сліди сформованих доріжок і не 

обтиснутий задній кінець ствольної заготовки. 

 

Рисунок 3.9 - Загальний вигляд напівфабрикату після переходу 

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. 
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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 та різними 

значеннями кутів полігону. 

Результати моделювання пресування-волочіння ствольної заготовки: 

Зовнішній діаметр оправки 7,92 мм,  

кут полігону приблизно 32 градуси 

Заготовка:  

вн. діаметр 7,92 мм,  

нар. діаметр 34 мм,  

сталь 45,  

модель - пружно-пластична;  

після пресування нар. діаметр 30 мм (ступінь деформації 20%) 

Схема: пряме пресування з рухомою оправкою 

  

Рис. 3.10 Заготовка на першому та на 500-му кроці моделювання  
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Рис. 3.11 Профіль після пресування разом з оправкою 

 

Рис. 3.11 Профіль після пресування у розрізі 
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Рис. 3.12 Зусилля пресування – 65 тс 

 

Рис. 3.13 Розподіл зазору між заготовкою та оправкою в пропресованій 

частині. На рисунку повне прилягання металу до оправки 
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Рис. 3.14 Розподіл інтенсивності напружень по перерізу 

 

Рис. 3.15 Розподіл критерію руйнування по перетину 
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Рис. 3.16 Заготовка до деформування 

 

Рис. 3.17 Заготовка після деформування 
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Результати моделювання пресування-волочіння ствольної заготовки: 

Зовнішній діаметр оправки 7,92 мм,  

кут полігону приблизно 60 градуси 

Заготовка:  

вн. діаметр 8мм,  

нар. діаметр 34 мм,  

сталь 45,  

модель - пружно-пластична;  

після пресування нар. діаметр 30 мм (ступінь деформації 30%) 

Схема: пряме пресування з рухомою оправкою 

 

    

Рис. 3.18 Заготовка на першому та на 440-му кроці моделювання  
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Рис. 3.19 Інструмент – оправка з кутом полігону 60° 

 

Рис. 3.20Профіль після пресування 
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Рис. 3.21 Розподіл зазору між заготовкою та оправкою в пропресованій 

частині. Зазор по средині полігону 0,03…0,05 мм 

 

 

Рис. 3.22 Розподіл інтенсивності деформацій по перерізу 
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Рис. 3.23 Розподіл критерію руйнування по перетину 
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Результати моделювання пресування-волочіння ствольної заготовки: 

 

Зовнішній діаметр оправки 7,92 мм,  

кут полігону приблизно 20 градусів 

Заготовка:  

вн. діаметр 7.92 мм,  

нар. діаметр 34 мм,  

сталь 45,  

модель - пружно-пластична;  

після пресування нар. діаметр 30 мм (ступінь деформації 30%) 

Схема: пряме пресування з рухомою оправкою 

 

Рис. 3.24 Заготовка на першому та на 523-му кроці моделювання  
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Рис. 3.25 Розподіл зазору між заготовкою та оправкою в пропресованій 

частині.  

 

 

Рис. 3.26 Розподіл критерію руйнування по перетину 
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Рис. 3.27 Розподіл інтенсивності напружень по перерізу 
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Висновки: 

Методом комп'ютерного моделювання досліджено процес формування 

полігональних доріжок на внутрішній поверхні ствольної заготовки шляхом 

обтиску неприводними роликами і визначені енергосилові параметри процесу. 

Проведено комп'ютерне моделювання процесу обтиску трубчастої 

заготовки в конічної матриці за допомогою пакета прикладних програм 

DEFORM-3D, заснованого на використанні методу скінченних елементів. 

Комп'ютерним моделюванням визначено параметри напружено 

деформованого стану (НДС) в осередку деформації, використання ресурсу 

пластичності, кінцева геометрія вироби, розподіл питомих зусиль на поверхні 

контакту заготовки з інструментом, а також залежність зусилля обтиску від 

переміщення металу в матриці. 

Ми з’ясували що 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 при 

використанні схеми протягування заготовки у непривідних роликах, для цього 

була досліджена можливість одержання профілю з необхідними параметрами 

доріжок методом пресування-волочіння ствольної заготовки через конічну 

матрицю зовнішнім діаметром 30 мм і внутрішнім діаметром 7.92 мм. 
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ДОДАТОК А 

Методи виготовлення ствольної заготовки 

Аналіз існуючих способів виготовлення СО показав, що найбільш 

трудомісткою операцією є виготовлення стволів СО, оскільки до них 

пред'являються високі вимоги по точності і шорсткості внутрішньої поверхні 

глибоких отворів - каналів ствола. 

Традиційно технологія виготовлення ствола складається з наступних 

операцій: отримання заготовки, освіту каналу, виготовлення нарізів, 

виготовлення патронника, хромування каналу і патронник, зовнішня обробка, 

правка [34]. Операції виготовлення каналу ствола і нарізів (або полігонів) є 

найбільш трудомісткими і відповідальними, оскільки від якості виготовлення 

провідної частини ствола (каналу і нарізів) залежить влучність пострілів і 

живучість зброї, його балістичні та службові характеристики. Найчастіше канал 

в заготівлі ствола проводиться за схемою: попереднє суцільне свердління, 

розгортання, чистове розгортання. В якості фінішних операцій, застосовують 

хонінгування або протягування, а останнім часом - електрохімічний 

обробку[34]. 

Суцільне свердління. 

Процес виготовлення товстостінній трубчастої довгомірної заготовки 

починається з того, що суцільна заготовка великої довжини розрізається на 

шматки необхідної довжини, у них обробляються і розмічаються торці, після 

чого вони готові до подальшої обробки. 

До глибоким отворів зазвичай відносять отвори діаметром d, глибина яких 

L перевищує 5d. Однак вже при L> 3d в разі свердління отворів спіральними 

свердлами спостерігаються труднощі з підведенням мастильно-

охолоджувальної рідини (МОР) в зону різання і видаленням стружки з отвору, 

що призводить до зниження стійкості інструменту. Тому на практиці 

застосування інструментів для свердління глибоких отворів зазвичай 

починається з глибин, великих 3d [35,36]. 
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Процес глибокого свердління характеризується як безперервний процес 

утворення в суцільному матеріалі заготовки отворів відносною довжиною 

понад 3 ... 5 діаметрів свердління із застосуванням спеціальних свердел, 

оснащення та обладнання, що забезпечують примусовий підведення МОР і 

відведення стружки із зони різання. Коли ж необхідно просвердлити наскрізний 

отвір дуже великої відносної довжини (L> 80d) або свердлити деталі з 

важкооброблюваних матеріалів, найчастіше застосовують двостороннє 

свердління. 

Глибоке свердління займає особливе місце серед операцій, що 

застосовуються при обробці деталей, що мають велику відносну довжину. 

Специфічність цієї операції полягає як у тому, що інструмент повинен 

прокладати собі шлях у суцільному матеріалі, не маючи заздалегідь 

підготовленої опори і жорсткого напрямки, так і в тому, що від якості 

проведення глибокого свердління істотно залежить структура подальшого 

технологічного процесу. Типовим для глибокого свердління також є 

неможливість безпосереднього спостереження за ходом процесу і труднощі 

виконання даної операції на універсальному обладнанні. 

На практиці під час свердління отворів глибиною до 20d на 

універсальному обладнанні часто використовують спіральні свердла 

подовженою серії або з нормальною довжиною ріжучої частини і довгим 

хвостовиком (рис. 1.18, а), рівним глибині отвору. В цьому випадку для 

звільнення свердла від стружки в процесі свердління застосовується 

автоматичне введення-виведення інструменту з отвору. 

З метою зменшення відведення осі отворів у таких свердел рекомендується 

вишліфовує на спинках чотири стрічки і збільшувати наскільки можливо 

діаметр серцевини (рис. А.1, а). 
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Рисунок А.1 - Спіральні свердла для глибокого свердління: 

а - четиристрічкове з довгим хвостовиком; б - шнекове; в - з внутрішнім 

напірним охолодженням 

 

Радіальне зусилля на крайках (в площинах поперечних перерізів) при 

ідентичних умовах на ріжучих крайках взаємно врівноважуються, 

забезпечуючи строго прямолінійний напрямок осі каналу ствола без будь-яких 

додаткових напрямних елементів. Такі свердла називають інструментом без 

певного базування. Така конструкція інструменту відрізняється простотою і 

незначною вартістю виготовлення. 

Для поліпшення відводу стружки без виведення свердла з отвору були 

запропоновані шнекові свердла (рис. А.1, б), які застосовуються найчастіше для 
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свердління отворів глибиною до (30 ... 40) d в деталях з чавуну і інших 

тендітних металів. Для свердління отворів в сталях шнекові свердла 

застосовуються значно рідше, і при цьому спостерігається підвищений 

відведення свердла. 

Для забезпечення надійного стружкоподрібнення без виведення свердел з 

отвору при одночасному підвищенні стійкості застосовують також спіральні 

швидкорізальні свердла з каналами для внутрішнього підведення МОР (рис. 

Б.1, в). Їх недоліки - підвищена трудомісткість виготовлення, необхідність мати 

для підведення МОР спеціальні патрони і насосні станції, а також огорожі від 

сходить стружки і бризок МОР. 

Відведення свердел з двома симетрично розташованими головними 

ріжучими крайками відбувається через малу жорсткості консольно закріплених 

інструментів, при наявності різнотвердості заготовок по перетину, неминучих 

похибок заточування різальних крайок, різного ступеня зносу або затуплення і 

т.д. Таким чином, в реальному випадку утворюється радіальна сила Рху (рис. 

Б.2), яка призводить до зміщення свердла від осі каналу (до відведенню свердла 

або до розбивці діаметра отвору). 

Найефективнішим способом, що дозволяє звести до мінімуму відведення і 

підвищити точність отворів, є спосіб базування ріжучої частини інструменту з 

опорою на оброблену поверхню. З цією метою передбачається таке 

розташування різальних крайок, коли свідомо створюється неврівноважена 

радіальна складова сили різання, що притискає опорні напрямні корпусу до 

поверхні отвору, які оброблені попереду йдуть ріжучими крайками. При цьому 

засвердлювання повинно проводитися по кондукторній втулці або за 

попередньо підготовленому в заготівлі отвору глибиною (0,5 ... 1,0) d. 
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Рисунок А.2 - Схема сил, що діють в площині XY, під час свердління 

симетричними свердлами з двома головними ріжучими крайками: 

а - випадок з ідеальною заточкою ріжучих крайок 1 і 2; б - реальний 

випадок, коли кромки 1 'і 2' не рівні 

 

Визначеність базування на увазі надійний контакт, опору напрямних 

інструменту на оброблену цим інструментом поверхню каналу. Цей контакт 

виходить за рахунок спеціальних напрямних пластин, що сприймають 

неврівноважені радіальні зусилля в разі їх виникнення. Матеріалом напрямних 

практично завжди є твердий сплав вольфрамової групи (типу ВК8). Ріжучі 

частини свердел глибокого свердління виготовляються твердосплавними або з 

швидкорізальних сталей, рідко з інструментальної вуглецевої сталі. 

На відведення осі отвору, навіть при використанні інструментів з 

визначеністю базування, значний вплив також надає кінематика руху заготовки 

і свердла, що особливо помітно при великих глибинах отворів. Так, на рис. А.3 

наведені дані по відведенню осі для трьох схем свердління: 

1. Заготівля обертається, а свердло здійснює рух подачі; 

2. Заготівля і свердло обертаються в протилежних напрямках; 

3. Заготівля нерухома, обертається свердло. Найкращим є другий варіант, 

але до нього близький і перший. 

Найгірші результати дає третя схема, яка застосовується у випадках 

свердління несиметричних заготовок з великою масою (наприклад, корпусні 

деталі). 
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Рисунок А.3 - Відведення осі отвору в залежності від схеми свердління: 

1 - заготовка обертається, свердло нерухомо; 2 - заготовка і свердло 

обертаються в протилежних напрямках; 3 - заготовка нерухома, свердло 

обертається 

 

У зв'язку з цим, практично завжди глибоке свердління заготовок, що 

представляють собою тіла обертання відносно невеликих розмірів і маси, 

проводиться у разі такої кінематичній схемі: заготівля обертається, а 

інструмент має рух подачі (рис. Б.4). 

 

 

Рисунок А.4 - Кінематика свердління каналів довгомірних циліндричних 

заготовок 

 

Для обробки глибоких отворів існують такі типи спеціальних свердел з 

певним базуванням: 

• гарматні свердла: 

• спеціальні свердла, які забезпечують примусовий підведення МОР і 

відведення стружки із зони різання. 

Робоча частина гарматного свердла є напівкруглий стрижень, плоска 

поверхня якого є передньою поверхнею (рис. А.5). На торці стержня 
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створюється ріжуча кромка, перпендикулярно осі свердла. Задня торцева 

площина свердла заточується під кутом 10 ... 20 °. 

 

 Рисунок А.5 - Гарматне свердло 

 

Для кращого напрямки свердло має циліндричну опорну поверхню, на якій 

зрізаються лиски під кутом 30 ... 45 ° і робиться зворотний конус порядку 0,03 

... 0,05 мм на 100 мм довжини робочої частини. В результаті цього зменшується 

тертя свердла об стінки оброблюваного отвору. 

Гарматне свердло працює в важких умовах, має несприятливу геометрію 

передньої поверхні, не забезпечує безперервного процесу різання, так як для 

видалення стружки доводиться періодично виводити свердло з отвору. 

Для забезпечення мінімальних відведень свердління глибоких отворів 

здійснюється свердлами з певним базуванням з внутрішнім підведенням МОР і 

зовнішнім відведенням стружки для каналів діаметром 4 ... 12 мм і з зовнішнім 

підведенням МОР і внутрішнім відведенням стружки для каналів діаметром 12 

... 30 мм (рис. А.6). 
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Рисунок А.6 - Загальний вид свердел для глибокого свердління: 

а - з внутрішнім підведенням МОР і зовнішнім відведенням стружки; б - із 

зовнішнім підведенням МОР і внутрішнім відведенням стружки; 1, 6 - ріжучі 

пластини; 2 - робоча частина свердла ( "колосок"); 3 - стебло свердла; 

4, 7 - базуючі-направляючі елементи; 5 - отвір в колоску для подачі МОР; 8 

- корпус свердла 

 

Свердла з певним базуванням і зовнішнім відведенням стружки часто 

називають рушничними. Ескіз такого свердла з основними вимогами щодо 

конструкції та виготовлення наведено на рис. Б.7. 

Спочатку рушничні свердла використовували для свердління стволів 

вогнепальної зброї. В даний час рушничні свердла набули широкого поширення 

у всіх галузях машинобудування, головним чином для свердління глибоких 

отворів на спеціальних верстатах в умовах великосерійного і масового 

виробництв. Завдяки оснащенню твердим сплавом і внутрішньої подачі МОР, 

вони забезпечують високу продуктивність при свердлінні отворів з 

мінімальним відведенням осі при високій точності (H8 ... H9) і низькою 

шорсткості поверхні отворів (Ra 0,32 ... 1,25). 
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Рисунок А.7 - Ескіз свердла з певним базуванням і зовнішнім відведенням 

стружки (рушничного свердла): 

1 - припаяні твердосплавні напрямні; 2 - припаяна ріжучий твердосплавна 

пластина 

 

Особливістю таких свердел є V-образна форма його ріжучої частини і, в 

зв'язку з принципом зовнішнього відведення стружки, V-образна ж форма 

стебла. Стебло цих свердел завжди виготовляється зі сталевої труби. 

Необхідний профіль стебла виходить продавлювання труби фасонним роликом 

або волочінням її через фільєру. Для підвищення міцності стебло при 

термообробці до 40 HRC. 

Робочі частини рушничних свердел (так звані колоски) виготовляються 

трьох конструктивних видів: 

- Колосок із швидкорізальної або вуглецевої інструментальної сталі (див. 

Рис. А.7, а) приварюється до стебла, і його ріжучі кромки заточуються з 

необхідними кутами в спеціальних заточувальних пристосування; 
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- Колосок з конструкційної сталі (див. Рис. А.7, б) приварюється до стебла, 

і в колосок впаюються ріжучі пластини 2 і направляючі елементи 1. Ріжучі 

пластини і напрямні виконуються із твердих сплавів. 

- Монолітний твердосплавний колосок (див. Рис. А.7, в) припаюється до 

стебла, і на ньому вишліфовує необхідні форми різальних крайок і напрямних. 

При заточуванні передньої поверхні у напрямку осі Y-Y в районі центру 

свердла при роботі виходить нульова швидкість різання, що призводить до 

виламування центральної ріжучої частини. 

До числа недоліків рушничних свердел можна також віднести малі 

поперечну і крутильне жорсткості через ослаблений канавкою стебла. З цієї 

причини доводиться знижувати подачу, а, отже, і продуктивність процесу 

свердління. 

Свердла з певним базуванням і внутрішнім відведенням стружки (рис. А.7, 

б) мають ряд переваг в порівнянні з рушничними свердлами. 

Стебло свердла з внутрішнім відведенням є трубою правильної форми, яка 

передає осьові зусилля і крутний момент, що виникають при обробці каналу 

більш благополучно щодо осі каналу, ніж у свердел з V-подібним стеблом (див. 

Рис. А.7, а). Крутний момент і осьові зусилля у свердел з V-подібним стеблом 

при роботі прикладаються позацентрово, що призводить до поперечного вигину 

стебла, його тертя об стінки каналу, а також до поперечних і осьовим вібрацій. 

Свердлити заготовки з вуглецевих і легованих сталей до термообробки, 

тому швидкості різання досягають 60 ... 70 м / хв, при виготовленні робочої 

частини свердла зі швидкорізальної сталі, і 90 ... 100 м / хв, для робочої частини 

свердел, оснащених твердим сплавом . Подача свердла на оборот залежить від 

його діаметра, і для діаметрів 5 ... 8 мм призначається порядку 0,02 ... 0,025 мм / 

об, а для діаметрів 25 ... 30 мм - близько 0,06 ... 0,08 мм / об . Продуктивність 

свердління для діаметрів 5 .. .30 мм, таким чином, лежить в діапазоні 60 ... 100 

мм / хв. 

Для глибокого свердління в якості МОР найчастіше застосовуються рідини 

на основі мінерального масла з протизадирними присадками сірки, хлору. Такі 
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в'язкі рідини мають деякі переваги при видаленні стружки з каналу. Крім того, 

вони добре змащують направляючі свердла і задовільно охолоджують ріжучі 

кромки. МОР подається в свердло під тиском 40 ... 20 атм і витратою 8 ... 25 л / 

хв відповідно для діаметрів отворів 6 ... 30 мм. 

Загострювання таких свердел повинно проводитися в спеціальних 

заточувальних пристосування або в спеціальних заточувальних верстатах. 

Кінематика цих пристроїв дозволяє робити затиловку задніх поверхонь по 

спіралі, вишліфовує канавки і уступи. 

Для подачі МОР в свердло з внутрішнім відведенням стружки 

застосовуються спеціальні пристрої - маслоприймачі. Схематичне зображений 

пристрої маслоприймач представлено на рис. А. 8.. 

На верстатах маслоприймач відсутній, а на його місці стоїть 

стружкоприймач. МОР подається в хвостовій кінець свердла, що добре видно 

на малюнку. 

  

Рисунок А. 8. - Схема роботи маслоприймача під час свердління глибоких 

отворів інструментами із зовнішнім підведенням МОР і внутрішнім 

відведенням стружки: 

1 - оброблювана деталь; 2 - свердло; 3 - маслоприймач; 4 - ущільнення 

маслоприймача 

 

Для свердління щодо коротких заготовок (до 800 мм) з діаметром каналу 4 

... 8 мм застосовуються зазвичай двох шпінделів. 
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Як випливає з вище викладеного, конструкція свердла з певним 

базуванням для отримання глибоких отворів значно дорожче інструменту без 

певного базування, а отже, вартість його виготовлення істотно вище. 

Таким чином, основні труднощі при створенні трубчастої товстостінної 

заготовки методом свердління глибоких отворів полягають: 

• в складних умовах підведення МОР в зону різання і відведення стружки; 

• в відведення осей отворів; 

• в погрішності розміру і форми отворів в радіальному і поздовжньому 

перетинах. 

При цьому зростає трудомісткість процесу і, як наслідок, собівартість 

одержуваного виробу. 

Слід зазначити, що виготовлення каналу в суцільний циліндричної 

заготівлі вимагає спеціальних високоточних верстатів, виробництва яких на 

Україні не було. 

Таким чином, під час свердління довгою заготовки значна частина металу 

перетворюється в стружку і, крім того, необхідно використання спеціального 

унікального обладнання, інструменту (спеціальних свердел) і особливих 

режимів різання. 

Крім того, однією операції глибокого свердління для отримання якісного 

прецизійного отвори мало і потрібні додаткові оздоблювальні операції, 

внаслідок чого трудомісткість процесу виготовлення різко зростає. 

 

Напівчистове  і чистове розгортання. 

Розгортка - це багатолезовий ріжучий інструмент, який використовується 

для остаточної обробки отворів з метою отримання отвори високого ступеня 

точності і з поверхнею незначною шорсткості. 

Розгортки поділяються на чорнові і чистові. Остаточним розгортанням 

досягається точність 2 ... 3 класів (10 ... 7 квалітет), а при особливо ретельному 

виконанні - 1-го класу (6 ... 5 квалітету) при шорсткості поверхні 7 ... 8 класів 

чистоти (висота мікронерівностей 1,25 ... 0,32 мкм ) [34]. 
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Напівчистове і чистове розгортання каналів після свердління проводиться 

розгортками з інструментальних сталей або з ножами, оснащеними 

твердосплавними пластинами (рис. А.9). 

Розгортки зі сталевою робочою частиною (див. Рис. А.9, a) застосовуються 

для обробки каналів діаметром 4 ... 12 мм. Розгортки з твердосплавними 

ножами (див. Рис. А.9, б) обробляють канали діаметрами 10 ... 30 мм. Вони 

мають перед ріжучими ножами направляючу втулку з дерева твердих порід. 

Втулка працює по попередньо обробленому каналу, демпфуємо розгортку в 

радіальному напрямку. 

  

 

Рисунок А.9 - Розгортки для напівчистової і чистової обробки каналів 

стволних труб: 

а - сталева; б - оснащена твердим сплавом 

 

Кінематика процесу розгортання: розгортка або частіше деталь 

обертаються, а інструмент має осьову подачу. 

Розгортки, показані на рис. А.9, а, працюють на стиск, а на рис. А.9, 

б - на розтягнення. 
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Розгортання глибоких отворів представляє складну технологічну 

проблему. Це обумовлено зношуванням розгортки, що тягне за собою зміни 

діаметра і шорсткості поверхні вздовж осі обробленого отвору. Крім цього, 

глибокі отвори при L / d> 30, найчастіше обробляються з горизонтальною віссю 

розгортки на токарно-револьверних та інших верстатах. Проблемним при цьому 

є забезпечення достатньої жорсткості розгортки і ланок верстата, що виключає 

прогин інструменту через розбіжність осей металорізального інструменту та 

оброблюваного отвору, що є джерелом виникнення вимушених коливань, що 

викликає коливання системи. Це є суттєвою причиною зниження стійкості 

розгортки, погіршення шорсткості обробленої поверхні і зниження точності і 

особливо проявляється при виведенні інструменту з глибокого отвору 

(задираки, подряпини) через усадки отвори (dотв <dрозг), так як при цьому 

відбувається різання (здирання) калібрують зубами з боку шийки. 

Практичних рекомендацій з розгортання глибоких отворів в технічній 

літературі практично немає. 

Протягування отворів проводиться спеціальним багатолезовим 

інструментом - протяжкою, у якій зуби розташовані уздовж інструменту [37]. 

Підготовка отворів під протягування здійснюється свердлінням, зенкування або 

розточування. Протягуванням можна обробляти отвори циліндричні, шліцьові 

та інших форм. Припуск на протягування круглих отворів становить не більше 

1,0 ... 1,2 мм. Робоча швидкість (швидкість руху протягання) зазвичай 

приймається 2 ... 12 м / хв., Швидкість зворотного ходу в 2 ... 3 рази більше 

робочого ходу. Протягування рекомендується проводити з будь-якої 

мастильно-охолоджувальної рідиною (емульсія, машинне масло і ін.). Сучасні 

горизонтально - протяжні верстати розвивають тягове зусилля до 100 тис. Н. 

При цьому забезпечується точність обробки 6 ... 7 квалітетів і шорсткість 

поверхні R а = 0,63 ... 0,32 мкм. 

Базою при протягуванні служить торець деталі. Установка деталі для 

протягування може проводитися на жорсткому або Самоустановлювальні опорі. 

Установку деталі на жорсткій опорі застосовують тоді, коли торець деталі 
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підрізав перпендикулярно осі отвору. Одним з основних недоліків 

протягування є висока вартість протяжок. 

Для обробки отворів абразивними інструментами найчастіше застосовують 

шліфування і хонінгування [37,38]. 

Шліфування застосовують головним чином для обробки отворів у 

загартованих деталей з точністю 5 ... 7 квалітетів і шорсткістю поверхні R а = 

1,25 ... 0,32 мкм. Застосовуючи тонке шліфування можна отримати шорсткість 

поверхні R а = 0,32 ... 0,16 мкм. 

Припуски на шліфування отворів залежать від діаметра отвору і його 

довжини, і рекомендується вибирати в межах 0,07 ... 0,25 мм для діаметра до 30 

мм і 0,18 ... 0,75 мм для діаметра до 250 мм. 

Головний недолік внутрішнього шліфування полягає в необхідності 

застосування шліфувального круга малого діаметра (0,7 ... 0,9 від діаметра 

отвору, що шліфується), що робить практично неможливим застосування цього 

методу обробки глибоких отворів малого діаметра. 

Хонингування проводиться на вертикальних і горизонтальних 

хонингувальних верстатах абразивними брусками, закріпленими в спеціальних 

головках, що допускають подачу брусків в радіальному напрямку. Заготівля 

зазвичай залишається нерухомою, а робочий інструмент (головка з брусками) 

отримує обертальний і зворотно-поступальний рух. При хонингуванні глибоких 

отворів заготовка отримує додаткове обертальний рух. 

Хонингуванння застосовується в основному як остаточна операція обробки 

високоточних отворів в деталях і є більш ефективною, ніж притирання і 

полірування абразивними пастами і суспензіями. Як правило, хонингування 

виробляють після операцій шліфування, розточування, зенкерування, 

розгортання, протягування. У деяких випадках чорнове хонингування замінює 

операції шліфування. Прийнято вважати, що під операцію хонингування 

залишають припуск від 0,01 до 0,2 мм в залежності від діаметру отвору і 

способу попередньої обробки. У певних випадках хонингування застосовують 
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як оздоблювальну операцію по отворах, поверхню яких азотованого з високим 

ступенем твердості. 

Недоліками процесу хонінгування, що обмежують його застосування, є 

неможливість впливати на становище осі отвори і необхідність ретельної 

попередньої обробки (зазвичай розгортання, тонкого розточування або 

внутрішнього шліфування). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

ДОДАТОК Б 

Матеріали для виготовлення стволів, їх механічні і технологічні 

властивості 

 

Деталі СО, які відчувають безпосередньо або через елементи 

боєприпасів, значні динамічні навантаження порохових газів, 

називаються командними. До них відносяться ствол, деякі деталі затвора і 

ударно-спускового механізму. Всі інші деталі збройового механізму 

називаються некомандних. 

Командні і некомандні деталі виготовляються, як правило, з 

вуглецевих або легованих якісних і високоякісних сталей [11]. 

Стволи в основному роблять зі сталі, це або нержавіюча сталь, або 

"чорна" хромомолібденова. 

Стволи стали по-різному обробляються різними методами. 

Наприклад, нержавіючі стали гірше куються, але добре обробляються 

дорнуванням або різанням. Нержавійку практично неможливо обробити 

електрохімічним травленням і т.д. 

Деякі нержавіючі стали дуже погано обробляються різанням, але 

прекрасно дорнуються. Тому вибір стали для конкретної технології це 

дуже важливий і принциповий момент. 

До ствольної стали пред'являються високі вимоги, це, перш за все, 

щільність структури, відсутність неметалевих включень, порожнин і 

мікротріщин, напруг. У США і Європі ствольні стали поставляються з 

заводів виробників з паспортами ультразвукового контролю і зі знятими в 

заводських умовах напруженнями. У США постачальники докладають 

сертифікат, що підтверджує можливість використання даної стали в 

збройової промисловості. 

Твердість стали для різних способів обробки теж різна, для 

дорнірованія це 26 ... 28 HRC, для різання 30 ... 34HRC, для пістолетів і 

автоматів до 40 ... 41 HRC. 
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Для забезпечення необхідних характеристик міцності властивостей 

деталей СО застосовуються леговані конструкційні стали (легування 

проводиться хромом, нікелем, молібденом, ванадієм, вольфрамом). 

Хімічний склад ствольних сталей, які застосовувались в СРСР, а потім в 

РФ, наведені в табл. Б.1, а їх механічні властивості в табл. Б.2 [11]. 

 

Таблиця Б.1 - Марки сталей, що застосовуються для виробництва 

ствольних труб і їх хімічний склад 

Марка 

стали 

Хімічний склад, % 

С Mn Si 
P S 

Cr Ni Mo V 
не більш 

50А 

ствольна 

 

0,46-

0,53 

 

0,5

-0,8 

 

0,17-

0,37 

 

0

,035 

 

0

,030 

 

0,3 

 

0,3 

 

 

 

 

50РА 

ствольна 

 

0,49-

0,55 

 

0,5

-0,8 

 

0,17-

0,37 

 

0

,016 

 

0

,012 

 

0,1

-0,3 

 

0,3 

 

 

 

 

30ХН2М

ФА 

0,27 - 

0,34 

0,3

- 0,6 

0,17-

0,37 

0

,025 

0

,025 

0,6

-0,9 

2,0

-2,4 

0,2

-0,3 

0,1-

0,18 

30ХРА 
0,27-

0,33 

0,5

-0,8 

0,17-

0,37 
      

38ХСА 
0,35-

0,42 

0,3

-0,6 

1,1-

1,4 

0

,035 

0

,030 

1,3

-1,6 
0,5   
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Таблиця Б.2 - Механічні властивості сталей, що застосовуються для 

виготовлення стволів 

Марка 

Механичні властивості (загартування, відпуск) Термообробка 

Твердість, 

HRC 

Границя 

текучости 

0,2 , МПа  

Часовий опір 

на розрив        

В, МПа 

Ударна 

вязкість, 

Дж/см
2
 

t° 

Відпуска, 

°С 

t° 

нагріву, 

°С 

50А 21 – 30 550 800 59 550 – 580 830 – 850 

50РА 21 – 30 600 – 900 800– 1050 60 580 – 600 840 – 860 

30ХН2МФА 37 – 42 800 900 90 450 – 470 860 

З0ХРА 37 – 44 1200  1300 – 1450 49 400 – 420 850 – 870 

38ХСА 47 – 55 750 950 69 630 900 

 

Якість стали ствольних труб перевіряється за двома критеріями: 

механічними властивостями і структурі (мікро- і макро-) на зразках, 

виготовлених із заготовок, що пройшли термообробку. 

Покриття стволів і зміцнення. 

В СРСР і РФ традиційно наносять хром, зміцнюючи поверхню і знижуючи 

тертя, хромування погіршує точність геометрії каналу ствола, але значно 

підвищує міцність. 

Застосовуються також різні способи термохімічного зміцнення, такі як 

нітроцементація, а також Карбонітрація і т.д., що дозволяють отримати дуже 

твердий поверхневий шар, як зовні, так і всередині ствола. 

Твердість заготовки після термообробки вимірюється по твірної труби. Для 

оцінки якості ведення техпроцесу термообробки, одна заготовка ствольної 

труби періодично розрізається на диски в зонах, визначених технічними 

умовами (ТУ). 

Така перевірка носить назву "Періодичні випробування". 

Для некомандних деталей показниками механічних властивостей є ті ж 

величини, але під категорією міцності матеріалу прийнятий межа плинності σ02, 

а не межа пропорційності σпц. Дані про їх механічні властивості до і після 
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термообробки, а також про їх маркування за категоріями міцності, можна 

знайти у зазначеній вище літературі. 

 

 

 

 

 

 

 


