
6 

 

ЗМІСТ 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ                                                                   9 

ВСТУП                                                                                                                    10 

РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ (ТРАДИЦІЙНИХ) МЕТОДІВ 

РОЗРАХУНКУ І ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ І ФОРМИ ЗАГОТОВОК ТА 

НАПІВФАБРИКАТІВ ПРИ ВИТЯГУВАННІ КОРОБЧАСТИХ ВИРОБІВ 13 

1.1. Класифікація порожнистих тонкостінних деталей           15 

1.2. Класифікація порожнистих тонкостінних деталей з фланцем           18 

1.3 Аналітично-експериментальні методи розрахунку і 

визначення розмірів і форми заготовок та напівфабрикатів при 

витягуванні коробчастих виробів різної у плані форми                            20 

1.4. Визначення форми заготовки методом послідовної 

модифікації заготівок з круглої до форми потрібної деталі          40 

1.5. Підходи до визначення раціональних параметричних  

характеристик процесу витяжки-відбортовки                                            50 

1.6. Інші методи визначення форми і розрахунку розмірів 

заготовок проміжних та переходів              59 

1.7. Графоаналітичні методи розрахунку і визначення розмірів 

і форми заготовок та напівфабрикатів при витягуванні 

коробчастих виробів різної у плані форми             71 

1.8. Висновки до розділу 1 78 

РОЗДІЛ 2  МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ                                                             80 

2.1. Метод скінченних елементів               80 

2.2. Методика досліджень чисельними методами           81 

РОЗДІЛ 3  ОСОБЛИВОСТІ ВИТЯГЯГУВАННЯ КОРОБЧАСТИХ  

ДЕТАЛЕЙ РІЗНОЇ У ПЛАНІ ФОРМИ              84 

3.1 Особливості деформації при витягуванні коробчастих  

деталей різної форми.                         84 



7 

 

3.2. Схема для моделювання  процесу прямого витягування коробок 

різної у плані форми 85 

3.3. Результати розрахунків 87 

3.4. Висновки до розділу 3 94 

Розділ 4  ВИЗНАЧЕНЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ФОРМИ І РОЗМІРІВ  

ЗАГОТОВОК ПРИ ВИТЯГЯГУВАННІ КОРОБЧАСТИХ ДЕТАЛЕЙ  

РІЗНОЇ У ПЛАНІ ФОРМИ МЕТОДОМ ЗВОРОТНЬОГО ВИТЯГУВАННІ   96 

4.1. Схема для моделювання  процесу зворотного витягування  

коробок різної у плані форми                                                                       96 

4.2. Результати моделювання зворотного витягування коробки  

трикутної у плані форми                                                                               98 

4.3. Результати моделювання зворотного витягування 

 коробки квадратної у плані форми                                                           101 

4.4 Результати моделювання зворотного витягування 

 коробки п’ятикутної у плані форми                                                         104 

4.5 Результати моделювання зворотного витягування  

коробки шестикутної у плані форми                                                         107 

4.6. Висновки до розділу 4                                                                          110 

 

РОЗДІЛ 5  ПІДТВЕРДЖЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОСТІ ФОРМИ І  

РОЗМІРІВ ЗАГОТОВОК ОТРИМАНИХ ПРИ ЗВОРОТНОМУ  

ВИТЯГУВАННІ ТА ТРАДИЦІЙНИХ ЗАГОТОВОК КОРОБЧАСТИХ  

ДЕТАЛЕЙ РІЗНОЇ У ПЛАНІ ФОРМИ                                                              112 

5.1. Порівняння результатів моделювання прямого витягування  

трикутної коробки із заготовки розрахованої традиційним методом 

та із заготовки отриманої моделюванням зворотного  

витягування                                                                                                  112 

5.2. Порівняння результатів моделювання прямого витягування 



8 

 

 квадратної коробки із заготовки розрахованої традиційним  

методом та із заготовки отриманої моделюванням зворотного  

витягування                                                                                                  113 

5.3. Порівняння результатів моделювання прямого витягування  

п’ятикутної коробки із заготовки розрахованої традиційним  

методом та із заготовки отриманої моделюванням зворотного  

витягування                                                                                                  114 

5.4 Порівняння результатів моделювання прямого витягування  

шестикутної коробки із заготовки розрахованої традиційним  

методом та із заготовки отриманої моделюванням зворотного  

витягування                                                                                                  114 

5.5. Висновки до розділу 5                                                                          115 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ                                                                                     117 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ                                                            118 

  



9 

 

Перелік умовних позначень 

 

z – зазор між пуансоном та матрицею; 

S0 – товщина заготовки; 

S/D – відносна товщина; 

𝐾 - ступінь витягування; 

𝑚 - коефіцієнт витягування; 

D – діаметр заготовки; 

n – зміцнення; 

МСЕ – метод скінченних елементів; 

Н – висота коробки; 

H/B – відносна висота; 

B/A – відносна ширина; 

R – радіус заокруглення пуансону; 

εі – інтенсивність деформацій; 

σі – інтенсивність напружень;  

ψ – ступінь використання ресурсу пластичності здеформованого металу; 

 НДС – напружено-деформований стан; 

Рв – зусилля витягування; 

σρ – радіальні напруження; 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Сучасний розвиток техніки в Україні та за рубежем 

пов’язаний з удосконаленням існуючих, розробкою та впровадженням нових 

технологій, які забезпечують збереження матеріальних, трудових, 

енергетичних та екологічних ресурсів. Одним із типів витягування є 

витягування коробчастих виробів різної у плані форми з листових заготовок. 

Це дозволяє отримати порожнисті вироби високої точності з великим 

коефіцієнтом використання металу, Однак існуючі методи розрахунку форми 

заготовок для різних форм коробок не враховують утворення так званих 

фестонів, що в свою чергу приводить до втрат металу на обрізку припуску. 

Обрізка припуску збільшує енергоємність витягування та собівартість 

виробів. Визначення складної форми заготовки для різних типів коробок 

досить складний і потребує довготривалого та глибокого вивчення. Тому 

розрахунок складної форми заготовок не знайшов широкого розповсюдження 

на виробництві. В літературних джерелах недостатньо даних по розрахунку 

заготовок для коробок різної у плані форми. 

В дисертації вирішена актуальна науково-практична задача дослідження 

форми заготовок для коробчастих виробів різної у плані форми. Для цього 

була розроблена схема для моделювання зворотної витяжки. 

 Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертаційна робота виконувалася на кафедрі механіки пластичності 

матеріалів та ресурсозберігаючих процесів НТУУ “КПІ”. Дослідження 

виконувались в рамках держбюджетної науково-дослідної роботи тема № 

2864п (номер державної реєстрації НДР 0115U002370, код КВНТД I.2 

11.03.05, УДК 621.73.16). 

 Мета і задачі дослідження. Метою роботи є створення і дослідження 

скінченно-елементних моделей процесу витягування коробчастих виробів 

різної у плані форми. Проаналізувати розміри та форму деталей отриманих із 

заготовок розрахованих традиційними методами. Розробити та дослідити 
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технологію для отримання раціональних заготовок для кожного типу коробок 

(уникнути, або мінімізувати відходи). Провести порівняльний аналіз 

результатів витягування з традиційних заготовок та отриманих у ході 

дослідження. 

 Об’єкт дослідження. Процеси традиційного та зворотного витягування 

коробчастих виробів різної у плані форми. 

 Предмет дослідження. Закономірності формоутворення виробів 

коробчастої форми різної в плані форми витягуванням. 

 Методи дослідження. Теоретичний аналіз процесу витягування 

коробчастих виробів за допомогою методу скінченних елементів (МСЕ) з 

використанням пакетів програмного забезпечення DEFORM-2D. 

Проектування моделі схеми зворотного витягування та проведення аналізу 

даного процесу. 

 Наукова новизна одержаних результатів. 

1. Отримали форму заготовок для витягування коробчастих виробів 

різної у плані форми, з використанням яких не буде відходів, або вони будуть 

мінімізовані. 

2. Вперше розроблено та змодельовано процес зворотного витягування. 

 Практичне значення одержаних результатів. 

1. Досліджено силові режими процесу витягування, пластичність 

матеріалу, точність витягнутої деталі з традиційних заготовок. 

2. Розроблено схему для моделювання зворотного витягування 

коробчастих. 

3. Отримано складні форми заготовок, з яких можливе витягування 

коробчастих виробів різної у плані форми з мінімальними відходами. 

 Особистий внесок здобувача. Автором виконане наступне: 

обґрунтована мета роботи, здійснено розробку математичних моделей 

процесів витягування з традиційних заготовок і зворотне витягування 

коробчастих виробів, проведені чисельні експерименти процесів витягування 
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та аналіз і узагальнення результатів досліджень, розроблені рекомендації по 

проектуванню технології зворотного витягування. 

 Апробація результатів дисертації. Результати магістерської 

дисертації обговорювалися на кількох молодіжних конференціях та на 

міжнародній науково-технічній конференції “Теоретичні та практичні 

проблеми в обробці металів тиском”. 

 Публікації. Матеріали дисертації опубліковані в 9 тезах у фахових 

виданнях, що включені до переліку ВАК України. 
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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ (ТРАДИЦІЙНИХ) МЕТОДІВ 

РОЗРАХУНКУ І ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ І ФОРМИ 

ЗАГОТОВОК ТА НАПІВФАБРИКАТІВ ПРИ ВИТЯГУВАННІ 

КОРОБЧАСТИХ ВИРОБІВ. 

В складі продукції приладо- і машинобудування, серед товарів широкого 

вжитку значне місце займають тонкостінні корпусні деталі коробчастої 

форми із листового металу, котрі, крім міцності і жорсткості, повинні бути 

непроникливими (герметичними) для рідин, газів, різного роду 

випромінювання (електромагнітного, радіаційного).  

Найбільш досконалим методом їх виготовлення, є витягування із 

листового металу, за одну чи декілька операцій, кількість яких залежить від 

геометричних параметрів деталі, форми самої деталі та вихідної заготовки. 

Як показує виробнича практика, раціональна форма вихідної заготовки 

чи проміжних напівфабрикатів (при багаторазовому витягуванні) дозволяє 

скоротити кількість операцій та забезпечити високу якість виробів. В 

більшості випадків такі форми вдається відшукати шляхом проб і помилок, 

тому одним із напрямків вдосконалення процесу витягування коробчастих 

деталей із листового металу є створення наукових основ їх визначення. 

Внаслідок чого актуальною залишається потреба в окресленні напрямків 

вдосконалення процесів витягування, винайдення тих рішень, які у 

майбутньому дозволили б вдосконалити технологію виготовлення 

тонкостінних порожнистих деталей у відповідності з вимогами сьогодення. 

Аналізуючи огляд патентів за 1965-1985 рр., який виконано Всесоюзним 

науково-дослідним інститутом патентної інформації [1], та інформації з 

Internet за наступні роки щодо процесів витягування виробів із листових 

матеріалів було визначено, що серед основних напрямків розвитку процесів 

витягування можна виділити підвищення коефіцієнту використання металу 
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та скорочення кількості проміжних переходів шляхом вибору раціональної 

форми заготовки. 

На конфігурацію оптимальної заготовки для витягування, крім форми 

виробу, впливають й інші фактори, основними з яких являються [2]: 

- властивості матеріалу заготовки, з урахуванням його анізотропії; 

- спосіб витягування (з підігрівом або без нього); 

- величина і характер (постійне або змінне) зусилля притискувача; 

- форми і розміри робочих частин штампу; 

- величина зазору між пуансоном і матрицею; 

- відносна товщина заготовки; 

- тертя; 

- змащування. 

Зміна кожного з цих факторів при витягуванні виробів складної, зокрема 

коробчастої, форми викликає зміну умов деформування різних ділянок 

фланцю заготовки, внаслідок чого переміщення матеріалу заготовки у різних 

місцях буде різним, а зовнішній контур заготовки не являється 

еквідістантним контуру деталі чи напівфабрикатів. 

Проте вплив всіх цих факторів незначний на відміну від впливу розмірів і 

форми деталі та заготовки. Тому при визначенні розмірів і форми заготовки для 

витягування конкретної деталі виходять тільки із її глибини та розмірів і форми в 

плані, користуючись рядом припущень та емпіричних залежностей. Одержані 

таким методом заготовки при відпрацюванні технологічного процесу 

багаторазово корегуються, що викликає значні затрати матеріальних і людських 

ресурсів, збільшення термінів підготовки виробництва і, як наслідок, зниження 

конкурентноздатності продукції. Саме тому подальший розвиток напрямків 

вдосконалення процесів витягування порожнистих виробів складної форми 

пов’язаний з визначенням розмірів та форми заготовки та напівфабрикатів, а 

вирішення цих задач є актуальним для вдосконалення і підвищення ефективності 

листоштампувального виробництва. 
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Розрахунок заготовок для витягування прямокутних порожнистих 

виробів, особливо у тих випадках, коли вони повинні штампуватися без 

обрізування краю або з мінімальним припуском на обрізування, представляє 

дуже важливий і відповідальний етап проектування технологічного процесу 

та конструювання штампів. Помилки у розмірах теоретичної заготівки 

тягнуть за собою необхідність експериментально корегувати їх, що пов’язано 

із збільшенням вартості штампів та термінів їх виготовлення. Такі помилки 

на виробництві зустрічаються досить часто. Головною причиною їх, за 

звичай, є помилковість обраних методів розрахунку або невідповідність 

рекомендованих емпіричних залежностей реальним умовам деформування. 

Розглянемо найбільш розповсюджені методи визначення розмірів та 

форми заготовок рекомендованих для витягування різних типів коробчастих 

деталей, залежно від їх геометричних параметрів. 

1.1. Класифікація порожнистих тонкостінних деталей 

Витягуванням можна отримати тонкостінні порожнисті вироби різної 

форми, які, як правило, не потребують ніякої іншої додаткової обробки на 

металоріжучих верстатах. Виходячи з форми і технологічних особливостей 

штампування, порожнисті тонколистові деталі можна розділити на кілька 

основних груп [3]: 

- циліндричні порожнисті деталі (Рис. 1.1.); 

- порожнисті вироби, що мають форму тіл обертання (Рис. 1.4.); 

- порожнисті деталі коробчастої форми (Рис. 1.2.); 

- порожнисті вироби з випукло-увігнутими стінками (Рис. 1.3.); 

- порожнисті вироби, що мають прямі і випукло-увігнуті стінки 

(Рис. 1.5.); 

- порожнисті деталі складної форми (Рис. 1.6.); 

- порожниста деталь з потовщеним дном і змінною товщиною стінки 

(Рис. 1.7.). 
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В свою чергу кожну з вказаних груп можна поділити на типи залежно від 

форми в плані та нахилу стінок. 

Загальноприйнятої класифікації деталей коробчастої форми не існує, так як 

кожен автор робить розподіл деталей на групи за власними критеріями. 
 

  

Рис. 1.1. Циліндричні порожнисті 

деталі 

Рис. 1.2. Порожнисті деталі 

коробчастої форми 

 
  

Рис. 1.3. Порожнисті 

вироби з випукло-

увігнутими стінками 

Рис. 1.4. Порожнисті 

вироби, що мають форму 

тіл обертання 

Рис. 1.5. Порожнисті 

вироби, що мають 

прямі і випукло-

увігнуті стінки 

   

 
 

Рис. 1.6. Порожнисті деталі складної 

форми 

Рис. 1.7. Порожниста деталь з 

потовщеним дном і змінною 

товщиною стінки 

Так деталі коробчастої форми можна розділити на деталі утворені: 

- прямолінійними стінками з випуклими заокругленнями на кутах - 

квадратні і прямокутні; 

- сполученням прямолінійних стінок з випуклими і увігнутими 

заокругленнями; 

- криволінійними випуклими або увігнутими стінками – овальні, еліп-

тичні і т.д. 
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Так А.Ю. Аверкієв [2] ділить коробчасті вироби в залежності від 

геометричних параметрів, що визначають кількість операцій, необхідних для 

отримання деталей, а саме: на низькі і високі. Так за думкою автора низькі 

деталі витягуються за одну операцію, а високі - за дві і більше операцій. Він 

пропонує розміри заготівок для деталей коробчастої форми визначати так як і 

розміри заготівок для осесиметричних деталей, а саме: з умови постійності 

поверхні. На думку автора, форма заготівок для коробчастих деталей 

залежить від співвідношення основних розмірів деталі: відносної висоти 

ВН / , відносної ширини АВ /  і відносного радіусу заокруглення кутових 

ділянок коробки Нrу / . 

В залежності від відносних розмірів деталі використовуються різні 

способи побудови контуру заготівки. 

Існуючі методи розрахунку заготівок для витягування прямокутних 

коробчастих виробів розглядають лише окремі часткові випадки без чіткого 

визначення меж їх використання. 

Найчастіше виявляється, що методи розрахунку, які використовуються у 

одному випадку, непридатні при витягуванні аналогічних коробчастих 

виробів, але з іншим співвідношенням розмірів. Це відбувається тому, що 

спосіб розрахунку і побудови форми заготовки в значній мірі залежить від 

відносної висоти коробчастого виробу H/B та відносного радіусу кута r/B, 

тому що від їх співвідношення залежить ступінь витіснення металу з кутових 

ділянок у бічні стінки коробчастого виробу і збільшення їх висоти. 

Класифікація деталей коробчастої форми (квадратних і прямокутних в 

плані) та методи розрахунку і визначення форми заготовки для коробчастих 

деталей як правило визначається за трьома безрозмірними параметрами: 

1. відношенням сторін коробки в плані А/B (А – більша сторона 

коробки в плані); 

2. відносною глибиною H/B; 

3. відносним радіусом заокруглення кутів r/B. 
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1.2. Класифікація порожнистих тонкостінних деталей з фланцем 

Розвиток машинобудування нерозривно пов'язаний із застосуванням 

прогресивних методів виготовлення деталей методом обробки металів 

тиском, до яких пред'являються високі вимоги щодо якості, точності 

геометричних розмірів, чистоти поверхні, що обґрунтовано не тільки 

вдосконаленням вже існуючих, а й розвитком нових способів штампування. 

В даний час процеси інтенсивного деформування в листовому 

штампуванні і, зокрема, при отриманні коробчатых деталей різної форми з 

фланцем знаходять широке застосування в автомобільній промисловості і в 

машинобудуванні. 

В автомобілебудуванні такими деталями є світловідбивачі фар, 

фітингові елементи кузова, а в складському господарстві - коробчасті 

прокладки під стяжні болти, підставки розпірок і багато інших. 

Технологічні процеси виготовлення таких деталей в даний час 

характеризуються тим, що після витяжки здійснюється пробивання отвору в 

площині дна, потім проводиться відбортовка, що супроводжується великим 

відходом металу. Високі деталі вимагають два і більше переходу витяжки, 

крім цього, технології виготовлення деталей з фігурним дном 

характеризуються застосуванням реверсивної витяжки з пробивкою отворів і 

відбортовкою.  

Аналіз великої номенклатури деталей коробчатої форми дозволив 

виділити групу типових деталей відповідно з їх конструктивно 

технологічними особливостями з метою структурування всієї 

різноманітності, основними ознаками, яких є: форма бічної поверхні деталі, 

форма дна і наявність отвору в площині, радіус переходу бічних стінок (табл 

. 1.1). 
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Таблиця 1.1 

 

Розглянутій номенклатурі належать як освоєні в промисловості форми 

деталей, так і перспективні, що знаходяться в стадії розробки і дослідження. 

Виготовлення деяких деталей розглядається в даній роботі. Формоутворення 

деталей цієї групи протікає по одній і тією ж схемою деформування. 

Основний недолік таких технологічних процесів - низький коефіцієнт 

використання металу (КВМ), так як відхід, отриманий після пробивання на 

виробництві, в основному не використовується. 

Тому найважливіша проблема ковальсько-штампувального виробництва 

- пошук нових ефективних методів формоутворення коробчатых деталей, що 

забезпечують максимальне зниження витрати матеріалу. 

Аналіз діючих технологічних процесів показав, що є резерви 

підвищення КВМ, отже, зниження собівартості штампованих деталей. 
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1.3. Аналітично-експериментальні методи розрахунку і визначення 

розмірів і форми заготовок та напівфабрикатів при витягуванні 

коробчастих виробів різної у плані форми 

Узагальнений метод класифікації, зокрема, наводить В.П. Романовський 

у вигляді діаграми [4, 5], що представлена на Рис. 1.1. 

 

Рис. 1.8. Параметри різних випадків витягування прямокутних 

коробчастих деталей. 

 

Згідно цієї діаграми існує шість комбінацій параметрів, залежно від яких 

визначаються область одноопераційного витягування або область низьких 

коробок і високих коробок (багатоопераційне витягування). Для кожної з 

областей рекомендується обирати раціональну форму заготовок. 

Область багатоопераційного витягування поділена автором на три зони: 

Іа, Іb, Ic з різними співвідношеннями відносної висоти та радіусів кутових 

заокруглень, які впливають на форму і спосіб побудови заготівки. Зона Іb 

визначається автором як перехідна зона між Іа і Ic. 

До області Іа відноситься витягування відносно невисоких квадратних і 

прямокутних коробок ( ВН 8,07,0  ), але з малими радіусами кутових 

заокруглень, які важко або неможливо витягнути за одну операцію. Друга 



21 

 

операція використовується для зменшення (калібрування) кутових 

заокруглень та заокруглень біля дна. 

 

 

 
 

Рис. 1.9. Витягування квадратних 

коробок з калібруванням кутових 

радіусів при B/S>100 

Рис. 1.10. Витягування квадратних 

коробок з калібруванням кутових 

радіусів при B/S<100 

 

Так як відносно невелике калібрування радіусів заокруглень змінює 

лише розміри, а не форму коробки, то визначення розмірів та побудову 

заготовки Романовський В.П. пропонує виконувати геометричною 

розгорткою елементів коробки на площину основи, як для коробок, які 

відносить до зони ІІа (Рис. 1.8.) Послідовність розрахунку та побудови 

виконується за методом Б.П. Звороно [6, 7]. 

Враховуючи двоопераційне витягування у кутах коробки і деяке 

витіснення металу у бічні стінки, Романовський В.П. пропонує збільшити 

радіус розгортки R на 10-20% і при рівності радіусів кутового заокруглення 

та заокруглення біля дна визначати його за формулою: 

   rHR 22,11,1   (1.1) 

На думку автора, радіуси заокруглень у кутах коробок на першій 1är  і 

другій 
2д

r  операціях повинні мати зміщені центри (Рис. 1.9-1.10). 
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Друга операція калібрування за рекомендацією автора проводиться 

витягуванням без притискування, тому, на його думку, краще обирати 

невеликий зазор між стінками   Sb 54 . 

При цьому, якщо  
21

43,0
дд

rrb  , то, на думку автора, висота коробки 

на першій і другій операціях залишиться без змін. Він вважає, що збільшення 

висоти на другій операції складає: 

  
21

43,0
дд
rrbH  , (1.2) 

де 
1д

r  та 
2д

r  - радіуси заокруглень біля дна на першій і другій операціях. 

Відомі методи Е. Качмарека [8], Вальтера Селліна [9] та ін. не дають 

можливості отримати навіть наближену форму заготовок. При визначенні 

розмірів заготовки та побудові її контуру прийнято виходити з того 

положення, досить умовного, що гнуття буде відбуватися вздовж 

прямолінійних стінок, а витягування – по заокругленням у кутових частинах 

виробів. 

 

 

 а) б) в)  

Рис. 1.11. Найбільш відомі контурні побудови при побудові контуру 

кутової частини заготівки для витягування коробчастого виробу. 

 

Якщо визначати розміри заготовки для прямолінійних частин виробу, як 

при гнутті, а для заокруглень у кутах, – як при витягуванні, то внаслідок 

відмінностей у характері деформацій завжди будемо отримувати ступінчатий 
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контур Асеав (Рис. 1.10.). Насправді витягування розповсюджується і на 

деяку частину стінок, які відгинаються. Тому ступінчастість контуру 

заготовки повинна бути усунена (виправлена) плавним заокругленням, яке 

забезпечило б однакову висоту виробу по всьому периметру. 

При побудові контуру кутової частини необхідно притримуватися 

наступних умов: 

1) поверхня, яка відтинається від відігнутих стінок, повинна бути рівною 

поверхні, яка додається до частини, яка відгинається; 

2) контурна лінія заготовки частини, яка витягується повинна співпадати 

на деякому проміжку з дугою радіуса R, що представляє радіус заготовки для 

кутової частини; 

3) заокруглення повинні охоплювати і відігнуті частини, на які 

розповсюджується явище витягування, та враховувати інтенсивність 

останнього. 

Аналізуючи з точки зору цих умов найбільш відомі контурні побудови 

(Рис. 1.3.) не важко зрозуміти ті проблеми, що можуть проявитись на 

практиці. 

Заготовка (Рис. 1.10.а), що побудована по першому методу Качмарека, 

мабуть буде великою та при витягуванні дасть напливи матеріалу (по лініях 

OA та Ob). Дійсно, у даному випадку до частини, що витягується і 

обмежується дугою aec, додаються лише фігури Aec та aeb, але від стінок, які 

відгинаються нічого не віднімається. 

Другий метод Е. Качмарека дає заготовку, в якій не вистачає матеріалу. 

На відміну від Е. Качмарека, В. Селлін запропонував метод, у якому 

площа, яку додають, дорівнює площі, яку віднімають (Рис. 1.10.б). І навіть 

при наявності такої рівності, розрахований контур заготівки майже завжди не 

придатний, бо частина матеріалу, яка потрібна для витягування, знаходиться 

за межею контуру. Крім того, заокруглення контуру у точці А не достатнє, 

що призведе до утворення фестонів після витягування. 
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К.т.н. Б.П. Звороно [6, 7] запропонував метод розрахунку, який до 

нашого часу отримав досить широке розповсюдження, крім того саме його 

бере за основу В.П. Романовський [4] при розрахунку форми і розміру 

заготовки та переходів для коробок, що відносяться до зони Іа і ІІа. 

Розрахунки та побудови при цьому методі проводять у наступному 

порядку: 

1. Визначають величину частини, що відгинається, L з умов гнуття 

(Рис. 1.10.в) 

2. Встановлюють радіус заготовки R для четвертини тіла обертання у 

куті виробу, виходячи тільки з умов витягування. 

3. Наносять центр тіла обертання О і через нього проводять взаємно 

перпендикулярні прямі Ob і Od. Потім з центру О проводять дугу радіусом r, 

яка обмежує плоску частину донної частини тіла обертання і дугу – радіусом 

R. 

4. Проводять лінії, які обмежують прямолінійну частину заготовки на 

відстані L+r від центру О. 

5. Відрізок ab ділять навпіл і через його середину – точку p проводять 

дотичну до дуги радіуса R. Така ж побудова виконується і в іншій частині 

квадранту радіусом R. 

6. Кути, що утворені дотичними і межами стінок, що відгинають, 

заокруглюють радіусом R. 

Отриманий контур і являється контуром заготівки. 

Як видно з рисунку, дуга радіусу R являється частиною контуру 

заготівки. Заокруглення на стінках, що відгинаються, достатні для 

компенсації витягування, яке розповсюджується на них. Щодо рівності площ, 

які ми додаємо і віднімаємо, то легко довести, що вона приблизно 

справджується. 

Якщо провести через точку пряму, паралельну стінці, яка відгинається, 

то стане зрозуміло, що додана площа складається з прямокутного трикутника 
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apn та фігури anc. Таку ж фігуру, з таким же радіусом заокруглення R, має і 

елемент, який ми віднімаємо. Останній включає в себе і прямокутний 

трикутник, який подібний і рівний трикутнику apn, який ми додаємо. Хоча 

обидва елементи (і той, що додаємо, і той, що віднімаємо) і відрізняються по 

контуру, але площі їх будуть абсолютно однаковими. 

 

 

Рис. 1.12. Побудова контуру заготівки при малих заокругленнях між 

стінками виробу. 

 

Граничним випадком використання цього методу буде випадок, коли 

обидві дотичні співпадуть у одну пряму. При малих заокругленнях між 

стінками виробів або при високих стінках контур заготовки може вийти 

навіть увігнутим (Рис. 1.13.). Якщо ця увігнутість невелика, або якщо кут між 

дотичними із зовнішньої сторони заготовки перевищує 160-170º, то побудову 

ведуть так само. Але контур заготовки у точці перетину дотичних потрібно 

округлювати вже на зовнішній стороні радіусом R. 
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Рис. 1.13. Побудова контуру кута заготовки коробоки. 

 

Враховуючи вище викладене важко сподіватися, що отримана висота 

коробки буде однаковою по її периметру. Хіба що для відносно низьких 

коробок, відносна висота яких H/B<0,2÷0,3 та відносному радіусі r/B<0,3. 

Саме це можна спостерігати, при побудові контуру заготівок для відносно 

низьких коробок методом Звороно Б.П. (Романовського В.П.) [6, 7]. Про те, 

які результати можна досягнути за допомогою запропонованого метода 

Б.П. Звороно можна судити по Рис. 1.14., на якому показані витягнутий виріб 

та його заготовка. За свідченням автора [6, 7] після витягування ніякого 

обрізування не знадобилося. На відміну від необхідності додаткових 

операцій обрізування при витягуванні відносно високих та відносно середніх 

коробчастих виробів із заготівок, побудованих вказаним методом. 
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Рис. 1.14. Витягнута коробка та її заготовка [6, 7]. 

 

До області Ic (Рис. 1.8.) Романовський В.П. відносить витягування 

високих квадратних і прямокутних коробок з відносною висотою 

8,07,0/ BН , які пропонує виготовляти багатоопераційним витягуванням 

із круглих або овальних заготівок. Розміри заготівок пропонується визначати 

із рівності сумарної поверхні елементів коробки та плоскої заготівки. Так для 

квадратних коробок, автор рекомендує приймати радіуси заокруглень у кутах 

та радіуси заокруглень біля дна коробки рівними, а діаметр заготовки 

знаходити за формулою: 

    rНrrHBBDз 33,072,143,0413,1 2  , (1.3) 

де r  - радіуси заокруглення у кутах та радіуси заокруглення біля дна. У 

даному випадку висоту H  рекомендується брати з припуском на обрізування, 

який обирається у межах від 
0

05,0 Н  до 
0

1,0 Н , де 
0

Н  - висота коробки на 

кресленні. 

При витягуванні високих прямокутних коробок розрахунок заготовки і 

побудову переходів Романовський В.П. радить виконувати, розглядаючи 

вузькі сторони прямокутної коробки, як половинки квадратної коробки, що 

з’єднані між собою перехідною частиною. У цьому випадку контур заготовки 

матиме форму овалу, що утворений з вузьких сторін дугами радіуса 
bR , а з 

широкої сторони – дугами радіуса aR або овалу, який утворений двома на 

півколами радіус, яких KR 5,0  та паралельними сторонами (Рис. 1.12.). 

Контур заготовки, утворений з двох напівкіл та паралельних сторін, на думку 
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автора, є більш простою для виготовлення вирубного штампу, а значить і 

пріоритетною. Для визначення розмірів овальної заготовки (довжини L та 

ширини K) пропонуються формули: 

  BADL
з

 , (1.4) 

де А-В – відстань між центрами, 

bз
RD 2  – діаметр заготовки умовної квадратної коробки розміром BB , 

який знаходить по формулі (1.3) [2]. 

Ширина овальної заготівки за порадою Романовського В.П. знаходиться 

з умови рівномірного збільшення висоти коробки з усіх сторін за формулою: 

 
    

д

ддз

rA

BArHBrBD
K

2

)43,0(22




 , (1.5) 

Так автор пропонує для розрахунку радіуса заокруглення великої 

сторони овалу ще й формулу: 

 
 

b

b

a
RK

LRKL
R

2

25,0 22




  (1.6) 

З огляду на складність розрахунків, автор пропонує у деяких випадках 

овальну форму заготовки спрощувати. Так, наприклад, при малій різниці 

розмірів А і В, а також при досить великій відносній висоті коробки може 

бути використана кругла заготовка. 

Область одноопераційного витягування поділена на три окремі зони ІІа, 

ІІb, IІc, що виділені за ступенем витіснення металу з кутових заокруглень у 

бічні стінки коробки. 

До області ІІа автор відносить витягування низьких коробок з відносно 

малими радіусами кутових заокруглень, що виражаються залежністю 

  22,0/ HBr . На його думку витягування коробок з такими відносними 

розмірами характеризується незначним витісненням металу з кутових 

заокруглень у бічні стінки коробок без зміни їх висоти. Побудова заготівки у 

цьому випадку ведеться шляхом геометричної розгортки елементів коробки 
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на площину, а самі розміри розгортки визначаються за методом Звороно Б.П., 

що наведений вище. 

Зона ІІb на схемі Рис. 1.8. охоплює витягування невисоких коробок з 

відносно великими радіусами кутових заокруглень, які автором визначаються 

залежністю   4,0/22,0  HBr . Витягування таких коробок, на думку автора, 

характеризується значним витісненням металу з кутових заокруглень у бічні 

стінки та збільшенням висоти останніх. На нашу думку параметр  HBr /  

логічно не обґрунтований. Не ясний вплив його на характер напружено-

деформованого стану та перерозподіл металу у фланці між різними 

ділянками контуру. Вказаний параметр не зустрічається в роботах інших 

авторів. 

Побудову заготівки автор пропонує шляхом геометричної розгортки 

коробки, з подальшим корегуванням контуру. У цьому випадку автор 

пропонує вести розрахунки і побудову заготовок у такій послідовності: 

1. Визначають довжину розгортки прямих стінок l  і радіус заготівки у 

кутах R  так само як вони визначаються при розрахунку методом 

Звороно Б.П. 

2. Будують заготовку зі ступінчатим переходом від заокруглення до 

прямих стінок. 

3. Визначають збільшений радіус у кутах розгортки xRR 1  для 

компенсації металу, що витісняється у бічні стінки. Коефіцієнт x  знаходять 

за формулою   982,0/074,0
2
 dRx  або беруть з табл. 42 [4] за відносними 

розмірами коробки 

4. Визначають ширину полоски bh  та ah , що відрізається від 

геометричної розгортки прямих сторін для компенсації металу, що 

переміщається з кутових заокруглень. 
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Рис. 1.15. Побудова форми заготовки 

для витягування невисоких коробок з 

відносно великими радіусами 

кутових заокруглень (область ІІb, 

Рис. 1.8.) для квадратної. 

Рис. 1.16. Побудова форми заготівки 

для витягування невисоких коробок з 

відносно великими радіусами кутових 

заокруглень (область ІІb, Рис. 1.8) для 

прямокутної коробки. 

 

Розміри bh  та ah  визначають із рівності поверхні четвертини кільця, яку 

додають, та поверхні полоски, яку віднімають, шириною bh  та довжиною 

rB 2  (або ah та rA 2 ) та знаходять за формулами: 

 
rB

R
yhb

2

2


 ;

rA

R
yha

2

2


 . (1.7) 

Коефіцієнт y  знаходять по нормалі AWF або ж вибирають з табл. 43 [2] 

за відносними розмірами коробки. 

5. Виконують корегування розгортки, збільшуючи радіус до 1R  і 

зменшуючи висоту на величину bh  та ah . 

У цьому випадку, на відміну від розглянутого раніше, умова рівності 

доданих і віднятих площ повністю виконується. Це легко перевірити 

прирівнявши площі полосок, що додаються, і площі кругових сегментів, які 

віднімаються з кутових ділянок (Рис. 1.16.). 
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6. За отриманими розмірами ширини, довжини та кутового радіусу 

розгортки будують плавний контур, використовуючи сполучені дуги кола 

радіусами 
àR  та 

bR . 

Ця побудова рекомендується автором і для прямокутних коробок, 

відношення сторін яких 0,25,1: BА . 

При витягуванні коробок, що обрізуються, автор рекомендує контур 

заготівки спростити, допускаючи невелике збільшення її розмірів. 

Романовський В.П. рекомендує процеси витягування, при яких 

геометричні параметри відповідають параметрам області ІІb, розділити між 

областями ІІа і ІІс, але з умовою обрізування фланця, або ж розраховувати 

заготівки методом характеристик. 

Зона ІІс на схемі Рис. 1.8. охоплює одноопераційне витягування 

відносно високих коробок з великими радіусами кутових заокруглень, які 

автором виражаються залежністю   4,0/  HBr  та характеризуються дуже 

великим переміщенням металу з кутових заокруглень у бічні стінки та 

значним збільшенням висоти останніх. На думку автора, в більшості випадків 

у цій зоні практично можливо при витягуванні квадратних коробок 

використати заготівку круглої форми, а при витягуванні прямокутних 

коробок – заготівку овальної форми з двома заокругленими і двома 

прямолінійними сторонами, що дозволяє виконувати геометричну побудову 

заготівки, а її розміри розрахувати, використовуючи умову рівності 

поверхонь коробки і заготівки. Для квадратних коробок шириною В та 

висотою Н у випадку рівності кутового радіусу і радіусу заокруглення біля 

дна (Рис. 1.17.), на думку автора, діаметр заготівки розраховується за 

формулою (1.3) [4, 10]: 

У випадку різної величини радіусів заокруглень у кутах та біля дна 

коробки діаметр заготовки пропонується автором визначати за уточненою 

формулою: 
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      дддудз rrrrНrНВВD 18,011,045,072,143,0413,1 2   (1.8) 

Прямокутні коробки з розмірами BA  автором розглядаються як такі, 

що складаються з двох половинок квадратних коробок шириною В, 

з’єднаних проміжною частиною розміру А-В. У цьому випадку, на думку 

автора, контур заготівки має форму овалу, який утворений двома 

напівколами радіуса R та двома паралельними сторонами (Рис. 1.15.). Крім 

того, автор вважає дану форму контуру досить точною і найбільш простою 

для виготовлення вирубного штампу. Хоча зауважує, що іноді 

використовується еліптична форма заготівки, яка, на його думку, ускладнює 

виготовлення вирубного штампу, збільшує його вартість і не дає ніяких 

переваг при витягуванні. 

На думку автора, центр кола радіуса bR  знаходиться на відстані 2/B  від 

вузької сторони коробки, а довжина і ширина овальної заготівки 

визначаються за тими ж формулами (1.4)-(1.5), що і для високих квадратних і 

прямокутних коробок області Іс (Рис. 1.8.). 

У більшості випадків, за твердженням автора, LK   і заготовка має 

форму овалу, а радіус його заокруглення біля вузької сторони визначається за 

формулою: 

 KR 5,0  (1.9) 

Побудова заготівки описаним вище методом наведена на (Рис. 1.8.б). 

Романовський В.П. вважає, що при умові різниці осей заготівки не 

більше 3% для дрібних коробок та 5% для коробок середніх розмірів, при їх 

виготовленні можна брати круглу заготівку діаметром LD  , а у випадку 

малої різниці розмірів А і В (А<1,3В) та при Н<0,8В ширина овальної 

заготівки може бути вибрана bR2 . 
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Рис 1.17. Форма заготівки для 

високої квадратної коробки з 

великим відносним радіусом кутових 

заокруглень (область ІІс Рис. 1.8.) 

Рис 1.18. Форма заготівки для високої 

прямокутної (б) коробки з великим 

відносним радіусом кутових 

заокруглень (область ІІс Рис. 1.8.) 

 

Як приклад одноопераційного витягування прямокутних виробів з 

великим радіусом кутових заокруглень (зона ІІс) автор наводить витягування 

на пресі подвійної дії відштампованих корит з оцинкованої сталі товщиною 

0,7 мм з параметрами (Рис. 1.16.):  

 38,0/ ВН ; 33,0/ Br ;   54,0/ HBr . (1.9) 
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Рис. 1.19. Розміри і форма заготівки для цільноштампованого корита. 

 

Варто також відзначити інший спосіб одно операційного витягування 

квадратних і прямокутних коробок з круглої і овальної заготівки, що 

запропонована Валієвим С.А. [13]. 

При багатоопераційному витягуванні квадратних коробок, за свідченням 

автора, форма деталі на проміжних переходів у більшості випадків 

представляє циліндр, що перетворюється на останній або передостанній 

операції у квадратну коробку. 

 

 

Рис. 1.20. Залежність nb  від Br /  та кількості витягувань, що передували (1-4). 
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Попередній підрахунок кількості операцій виконують за табл.2. 

Таблиця 1.2 

Кількість 

операцій 

витягування 

Коефіцієнти витягування обm  при відносній товщині  100/DS  

або   %200/ KLS   

2,0-1,5 1,5-1,0 1,0-0,5 0,5-0,2 

2 0,40-0,45 0,43-0,48 0,45-0,50 0,47-0,53 

3 0,32-0,39 0,34-0,42 0,36-0,44 0,38-0,46 

4 0,25-0,30 0,27-0,32 0,28-0,34 0,30-0,36 

5 0,20-0,24 0,22-0,26 0,24-0,27 0,25-0,29 

 

Суть способу полягає в тому, що кругла заготовка втягується з-під 

притискувача квадратним або прямокутним пуансоном у матрицю 

комбінованого профілю. За порадою автора, верхня частина отвору матриці 

представляє собою конус (або конічний овал), а нижня має квадратну або 

прямокутну форму. 

На Рис.1.18. [4, 10] показана послідовність деформування заготовки та 

отримання квадратної коробки за один робочий хід (латунь Л-62, S=1мм, 

сталь08, S=1,35мм). 

На думку Валієва С.А., витягування через конічну частину матриці 

дозволяє запобігти деформації по контуру заготівки, після чого 

перетягування глибокої конічної чашки з квадратним або прямокутним дном 

у коробчасту форму відбувається більш сприятливо завдяки підвищеній 

стійкості конічного фланця. При цьому автор вважає, що знижуються 

зусилля витягування та напруження у небезпечному перерізі, а, відповідно, 

стає можливим більш глибоке витягування за одну операцію. 
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Рис. 1.21. Послідовність деформування круглої заготівки і отримання 

квадратної коробки за один робочий хід. 

 

 

Рис. 1.22. Типи матриць при способі витягування прямокутних коробок, 

що запропонований Валієвим С.А. (а – матриця для витягування з 

притискувачем, б – двохконусна матриця для витягування без притискувала). 

 

Для багатоопераційного витягування високих прямокутних коробок 

Валієв С.А. розглядає два випадки послідовності зміни форми переходів: 

1. Заготовка овальна; перше і наступні витягування теж виконуються з 

напівфабрикатів овальної форми, а на останній операції – прямокутне 

витягування. Цей випадок, на думку автора, зустрічається при витягуванні 

прямокутних коробок з відношенням сторін 2,1: ВА . 

2. Заготовка кругла; перше витягування виконуються циліндричними 

інструментами, наступні витягування, якщо потрібні, за допомогою овальних 

інструментів, остання операція - прямокутне витягування. Цей випадок, на 

думку автора, зустрічається при витягуванні прямокутних коробок з 
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відношенням сторін 5,1: ВА , а також при досить великій висоті, при якій 

необхідно більше трьох операцій витягування. 

Побудова переходів автором ґрунтується на розрахунку вузької сторони 

коробок як половини квадратної коробки. Технологічні розрахунки і 

побудова форми переходів різняться у відповідності з різною відносною 

товщиною заготівки. 

 

 

 

Рис. 1.23. Послідовність переходів 

при багатоопераційному 

витягуванні прямокутних коробок 

при SB 50 . 

Рис. 1.24. Послідовність 

переходів при 

багатоопераційному витягуванні 

прямокутних коробок при SB 50

. 

 

На Рис. 1.20. наведені два основних способи багатоопераційного 

витягування прямокутних коробок, що використовуються автором при різних 

співвідношеннях BS / . 

При першому способі витягування, за рекомендацією автора, заготовка і 

проміжні переходи мають форму овалу, який утворений двома напівколами і 

паралельними сторонами. При великій відносній висоті коробки або при 

малій різниці розмірів сторін автор пропонує брати заготівку круглої форми. 

Але в той же час дає обмеження для даної рекомендації, яка полягає в тому, 



38 

 

що цей спосіб використовується тільки при відносно великій товщині 

матеріалу [   2100/ BS ] і невеликій відстані між стінками Sbn 10 . У випадку 

витягування прямокутних коробок з досить великими радіусами кутових 

заокруглень [  Br 4,02,0  ], на думку автора, цей спосіб можна 

використовувати і при меншій відносній товщині, але при умові Sbn 10 . 

На думку Романовського В.П., одноопераційний спосіб витягування, що 

запропонований С.А. Валієвим, розповсюджується також на витягування 

невеликих прямокутних коробок [11, 12]. 

На думку автора, суть та переваги способу одноопераційного 

витягування ті ж, що й при витягуванні квадратних коробок, тобто 

вирівнювання нерівномірності деформацій по контуру заготовки, в 

результаті чого значно знижуються напруження у небезпечному перерізі та 

стає можливим більш глибоке витягування за один робочий хід. 

На Рис. 1.21. наведено контур і профіль матриці для витягування з 

притискувачем невеликих прямокутних коробок з овальної (або круглої) 

заготівки. Другий тип двохконусної матриці, за свідченням автора, створено 

для витягування без притискувача. Розрахункові елементи профілю матриць 

наведені в роботі [11, 12]. 

Другий спосіб, що запропонований і впроваджений П.І. Касіковим [13], 

використовується при меншій відносній товщині матеріалу [   2100/ BS ]. Він 

дає полегшені умови витягування за на останній операції, бо n-1-й, а іноді і n-

2-й переходи мають форму прямокутника з великими кутовими 

заокругленнями. Для цього П.І. Касіков вводить розрахунковий розмір 
BВy 

. Величина nb , за свідченням автора, береться з діаграми на Рис. 1.17. 
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Рис. 1.25. Профіль матриці для витягування з прижимом прямокутних 

коробок за одну операцію. 

 

Розмір nа , за рекомендацією автора, визначається за коефіцієнтом 

пропорційності переходів: 

    ALBKx  / , (1.10) 

де K і L – розміри овальної заготівки. 

На думку автора, цей спосіб простий і технологічний при виготовленні 

штампів. У випадку витягування коробок невеликих розмірів, за свідченням 

автора, кількість необхідних операцій зменшується та з круглої заготівки 

одразу витягується передостанній, за звичай циліндричний перехід, що на 

останній операції перетягується у прямокутну коробку. 

При наведених способах, за свідченням Романовського В.П., розрахунок 

переходів починається з визначення розмірів та побудови передостаннього 

бо n-1-го переходу. Послідовність розрахунків та формули, що пропонуються 

авторами, при багатоопераційному витягуванні прямокутних коробок 

наведені у табл.1 [4, 5]. Наведений розрахунок, на думку автора, призначений 

для багатоопераційного витягування на пресах подвійної дії або на 

кривошипних пресах з буферною подушкою. 
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Витягування коробок на багатопозиційних пресах-автоматах 

Романовський В.П. рекомендує виконувати по способу запропонованому 

П.І. Касіковим, але з умовою введення додаткового переходу та зниження 

ступеня деформації. 

 

1.4. Визначення форми заготовки методом послідовної модифікації 

заготовок з круглої до квадратної та з овальної заготовки до 

прямокутної 

 

Скворцов Г.Д. [14] також вважає, що при необхідності отримати коробку 

з відносно рівними краями теж необхідно у всіх випадках обрізати у 

заготовки кути. Але на його думку не тільки через те, що у кутах коробки 

відбувається витягування, а по всьому іншому периметру гнуття, а й через те, 

що часто, навіть, при виконанні обрізування у кутах заготівки, доводиться 

залишати у кутах заготовки мінімальну кількість металу, щоб створити 

сприятливі умови для формоутворення. 

Автор також вважає, що найбільш універсальним методом розрахунку 

заготовки для низьких прямокутних коробчастих виробів, що витягуються за 

один перехід, є метод Б.П. Звороно [5, 6]. Крім того, автор стверджує, що 

метод Б.П. Звороно [5, 6] для розрахунку заготовок для прямокутних коробок 

з достатньою точністю може бути використаний і для коробчастих виробів з 

будь-якими кутами при введенні відповідних невеликих поправок, що і 

показує на прикладі (Рис. 1.26.). Крім того Скворцов Г.Д. [14] вважає, що при 

штампуванні коробчастих виробів без послідуючого обрізування контур 

заготівки необхідно визначати експериментально незалежно від способу 

розрахунку. 
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Рис. 1.26. Схема побудови контуру кута заготовки цільнотянутих 

коробок. 

 

Крім відомих таблиць для допустимих коефіцієнтів витягування 

прямокутних коробок на основі методу апроксимації та аналізу зміни форми 

трьох різновидів коробок: циліндричної, продовгуватої з двома кутами та 

прямокутної автором розроблені таблиці для прямокутних коробок. 

На його думку, можливість перших переходів витягування просторових 

деталей типу коробок так чи інакше пов’язана з допустимими коефіцієнтами 

витягування тіл обертання. Він пояснює це тим, що можливість штампування 

коробок визначається ступенем деформування у кутах, які розглядаються як 

порожнисті тіла обертання. 

Під повним циліндричним витягуванням автор розуміє тіло обертання з 

центральним кутом 360º. Тому він порівнює повний циліндр з коробкою, у 

якої всі кути об’єднані у один центральний. А кути різних нециліндричних 

коробок, на думку автора, також визначаються центральними кутами, 

величина яких залежить від конфігурації деталі. 

Розглядаючи прямокутну форму з радіусами заокруглення r (Рис. 1.26.), 

автор зближує всі центри радіусів у дну точку, внаслідок чого її форма буде 
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наближатися до циліндру, бо прямолінійні ділянки a і b стануть рівними 

нулю. 

 

Рис. 1.27. Схема модифікації коробки при послідовному зменшенні 

прямолінійних ділянок. 

 

Щоб отримати дійсно середнє значення коефіцієнта витягування, автор 

прийняв за еталон таку побудову продовгуватої коробки, при якій хоча б на 

незначній довжині прямокутної ділянки мав би місце чистий згин. На думку 

автора, при такій умові властивості коробки яскраво виражені. Автор 

зазначає, що це можливо у тих випадках, коли відстань а не тільки дорівнює 

діаметру заготівки, яка необхідна для витягування кута коробки, але й значно 

його перевищує. 

Таблиця 1.3. 

a 
%,100

D

S  

0,1-0,3 0,3-0,6 0,6-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 Вище 2,0 

0 0,60 0,58 0,56 0,54 0,52 0,50 

r 0,59 0,57 0,55 0,53 0,51 0,49 

2r 0,58 0,56 0,54 0,52 0,50 0,48 

3r 0,56 0,54 0,52 0,50 0,48 0,46 

4r 0,55 0,53 0,51 0,49 0,47 0,45 

5r 0,54 0,52 0,50 0,48 0,46 0,44 

6r 0,53 0,51 0,49 0,47 0,45 0,43 

7r 0,52 0,50 0,48 0,46 0,44 0,42 

8r 0,50 0,48 0,46 0,44 0,42 0,40 
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9r 0,49 0,47 0,45 0,43 0,41 0,39 

10r 0,48 0,46 0,44 0,42 0,40 0,38 

 

При зменшенні довжин сторін коробки, на думку автора, коефіцієнт 

витягування зменшується приблизно по прямолінійному закону і 

наближається до коефіцієнта витягування циліндричної деталі. Ця 

закономірність і була покладена автором при виборі способу апроксимації. 

Щоб визначити проміжні значення коефіцієнтів для витягування коробчастих 

виробів він обрав один із способів апроксимації, а саме: скористався 

властивостями арифметичної прогресії. 

Таблиця 1.4. 

b 
%,100

D

S  

0,1-0,3 0,3-0,6 0,6-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 Вище 2,0 

0 0,60 0,58 0,56 0,54 0,52 0,50 

r 0,58 0,56 0,54 0,52 0,50 0,48 

2r 0,55 0,53 0,51 0,49 0,47 0,45 

3r 0,53 0,51 0,49 0,47 0,45 0,43 

4r 0,50 0,48 0,46 0,44 0,42 0,40 

5r 0,48 0,46 0,44 0,42 0,40 0,38 

6r 0,46 0,44 0,42 0,40 0,38 0,36 

7r 0,43 0,41 0,39 0,37 0,35 0,33 

8r 0,41 0,39 0,37 0,35 0,33 0,31 

9r 0,38 0,36 0,34 0,32 0,30 0,28 

10r 0,36 0,34 0,32 0,30 0,28 0,26 

 

Допустимі коефіцієнти витягування прямокутних коробок автор 

визначав з прямого зв’язку продовгуватих і квадратних коробок. Коефіцієнт 

витягування прямокутної коробки, за думкою автора, є середньою 

величиною між допустимими коефіцієнтами витягування двох квадратних 

коробок, сторони яких рівні відповідно меншій і більшій сторонам заданої 

деталі. 

Так, позначивши через  baпрямm   коефіцієнт витягування прямокутної 

коробки із сторонами a і b, а через  кваm  та  квbm  - коефіцієнти витягування 
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квадратних коробок відповідно зі сторонами а і b, автор отримує формулу 

для допустимого коефіцієнта витягування прямокутної коробки: 

 
 

   

2

квbквa
baпрям

mm
m




     (1.10) 

Таблиця 1.5. 

Довжина 

прямолінійних 

сторін 

%,100
D

S  

вузької широкої 0,1-0,3 0,3-0,6 0,6-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 
Вище 

2,0 

0 r 0,59 0,57 0,56 0,53 0,51 0,49 

r r 0,58 0,56 0,54 0,52 0,50 0,48 

r 1,5r 0,57 0,55 0,53 0,52 0,50 0,47 

r 2r 0,56 0,54 0,52 0,50 0,48 0,46 

r 3r 0,55 0,53 0,51 0,49 0,47 0,45 

r 5r 0,53 0,51 0,49 0,47 0,45 0,43 

r 8r 0,49 0,47 0,45 0,43 0,41 0,39 

r 10r 0,47 0,45 0,43 0,41 0,39 0,37 

2r 3r 0,54 0,52 0,50 0,48 0,46 0,44 

2r 4r 0,53 0,51 0,49 0,47 0,45 0,43 

2r 6r 0,50 0,48 0,46 0,44 0,42 0,40 

2r 10r 0,46 0,44 0,42 0,40 0,38 0,36 

3r 4,5r 0,51 0,49 0,47 0,45 0,43 0,41 

3r 6r 0,49 0,47 0,45 0,43 0,41 0,39 

3r 9r 0,46 0,44 0,42 0,40 0,38 0,36 

3r 10r 0,44 0,42 0,40 0,38 0,36 0,34 

4r 6r 0,48 0,46 0,44 0,42 0,40 0,38 

4r 8r 0,46 0,44 0,42 0,40 0,38 0,36 

4r 10r 0,43 0,41 0,39 0,37 0,35 0,33 

5r 7,5r 0,44 0,42 0,40 0,38 0,36 0,34 

5r 

10r 
















 

0,42 0,40  0,38 0,36 0,34 0,32 

6r 0,41 0,39 0,37 0,35 0,33 0,31 

7r 0,40 0,38 0,36 0,34 0,32 0,30 

8r 0,38 0,36 0,34 0,32 0,30 0,28 

9r 0,37 0,35 0,33 0,31 0,29 0,27 

10r 0,36 0,34 0,32 0,30 0,28 0,26 

 

Ряди допустимих коефіцієнтів першого витягування прямокутних 

коробок, які визначені цим методом, наведені у табл. 5. 
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При аналізі таблиць 3, 4, 5, не важко помітити, що для продовгуватих, 

квадратних і прямокутних коробок при рівних сумах довжин прямолінійних 

ділянок а і b, що прилягають до прямого кута та незмінних інших умовах, 

відповідні допустимі коефіцієнти витягування, розраховані автором, рівні. 

Тобто абсолютна величина коефіцієнта витягування прямокутної коробки 

знаходиться у прямій залежності від відносної сумарної довжини сторін 
r

ba  : 

 

Рис. 1.28. Залежність коефіцієнта першого витягування 1m  прямокутних 

коробок від відносної сумарної довжини сторін 
r

ba   для деяких значень 

%100
D

S  

 

Кількість переходів при витягуванні відносно низьких коробок, за 

звичай, не перевищує 3-4. Тому, на думку автора, при виключенні першого і 

останнього переходів, у проміжку між ними залишиться лише один або два 

переходи. Тому автор приймає одне середнє значення коефіцієнта mср для 

всіх наступних переходів. Відповідно: 

 ,
...

ІІуІу
перІІІц

перІІІпрям

перІІц

перІІпрям

перІц

перІпрям
КК

m

m

m

m

m

m
  (1.11) 
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звідки: 

 перІІцІуперІІпрям mКm . ; перІІІцІуперІІІпрям mКm .  (1.12) 

Число переходів витягування тієї чи іншої коробки пропонується 

автором визначати на основі допустимих коефіцієнтів витягування, 

наведених у таблицях 3-5. 

На відміну від циліндричних деталей при багатоопераційному 

витягуванні коробок використовувати подібність всіх проміжних форм 

переходів у плані для більшості типових деталей автор вважає недоцільним. 

Як виключення він наводить коробки, що мають форму овалу, еліпса, для 

яких проміжні переходи повинні бути (в плані) подібними. 

 

 

 

а) б) 

 

 

в)  

Рис. 1.29. Конфігурації переходів (в плані) при багатоопераційному 

витягуванні коробок з прямими кутами (І-ІІІ - переходи) 

 

Автор вважає, що якщо проміжні переходи витягування прямокутної 

коробки виконувати так, як показано на Рис. 1.25.б., то погіршується процес і 

конструкція складкоутримувачів, стає нетехнологічною для виготовлення. 
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Тому автор рекомендує витягувати спочатку циліндри, а потім заокруглені 

квадрати Рис. 1.25.б. Для прямокутних коробок автор радить обирати форми 

переходів наближеними до овалу (Рис. 1.25.в.). Саму побудову контурів 

переходів для витягування (у плані) автор рекомендує починати з останнього 

переходу, після чого з центру радіуса кута коробки описують кола, які 

відповідають умовним діаметрам витягування DI, DII (Рис. 1.25. а, б), які 

розраховані для всіх переходів по допустимим коефіцієнтам. Контури 

відповідних переходів витягування Скворцов Г.Д. [14] радить будувати по 

дотичній з умовними колами. При цьому, на думку автора, важливо вміти 

вірно побудувати контур передостаннього переходу, бо переходи, що 

передують, по конфігурації не повинні відрізнятися від нього. Таким чином 

за даною методикою побудови задача в основному зводиться до побудови 

контурів переходів, подібних контуру передостаннього переходу. До того ж 

форми всіх попередніх переходів у цьому випадку відрізняються від заданої 

форми коробки бочкоподібністю, величина якої не повинна виходити поза 

встановлені норми, що враховується при побудові контуру передостаннього 

переходу. 

Основні співвідношення між основними параметрами, які необхідні для 

побудови передостаннього переходу за даними рекомендаціями наведені у 

табл. 6. 

Таблиця 1.6. 

Орієнтовні вихідні дані для побудови передостаннього переходу (в плані) 

при витягуванні глибоких прямокутних і квадратних коробок (Рис. 1.25., 

Рис. 1.26.) 

A

B  AR  BR  Аотe %,*  Bотf %,*  

0,2-0,25 1,6-1,8А 0,6В 8 25 

0,25-0,3 1,5-1,6А 0,6В 8-9 20 

0,3-0,4 1,4-1,5А 0,65В 8-10 20 

0,4-0,5 1,2-1,3А 0,75В 12-13 18 

0,6-0,7 1,0-1,1А 0,8В 12-13 16 

1,0 ВRR BA 85,0****   14-15 

*  - Розміри орієнтовні 
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**  - Або ж береться радіус описаного кола, проведеного з точки перетину 

головних осей коробки до дотичної з умовними колами ум овD  

 

Зазор   (Рис. 1.25), що призначається конструктивно, на думку автора, 

дозволяє вільно одягнути заготівку після передостаннього переходу 

витягування на пуансон штампу для останнього витягування. 

Користуючись даною методикою, дно всіх переходів, крім 

передостаннього, оформлюють із заокругленням rп (Рис. 1.26, а), значення 

якого можна прийняти за нормами, які встановлені для витягування 

циліндрів. 

Діаметри заготовки Dзаг і чергового переходу витягування d 

визначаються автором у відповідності з розмірами у кутах коробки. Дно 

передостаннього переходу автором рекомендується виконувати з фаскою під 

кутом 45º, що й показано на Рис. 1.26, б. 

Розміри А і В автор приймає рівними розмірам останнього переходу, а rпк 

за формулою: 

 1
10


d

rпк  (1.13) 

або ж радить обирати з таблиці 7 [16]: 

Таблиця 1.7. 

d, мм 20 30 40 50 60 70-80 90-100 110-120 
Більше 

120 

пкr , мм 0,5-1 1-2 2-3 3-4 3-5 5-7 7-9 8-10 10-12 
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Рис. 1.30. Схема побудови переходів при трьох операційному витягуванні 

прямокутної коробки з співвідношенням сторін 1:2: BA  

 

За твердженням автора, таке конструктивне рішення значно полегшує 

взаємну підгонку складкоутримувача з матрицею витяжного штампу.  

Скворцов Г.Д. [14] звертає увагу на те, що при радіусі заокруглення R 

або фаски а у дні деталі більше 15-20 товщин металу (Рис. 1.30, б) необхідно 

використовувати перетяжні пороги або ребра. 
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Рис. 1.31. Форми елементів деталей, що витягуються, при яких виникає 

потреба у використанні перетяжних ребер або порогів. 

 

1.5. Підходи до визначення раціональних параметричних 

характеристик процесу витяжки-відбортовки 

В ході роботи, аналізуючи технічну літературу, основна увага 

приділялася впливу умов штампування на допустиме формозміна листового 

прокату: виду напружено-деформованого стану, що визначається числом 

переходів, конфігурацією заготовки, точністю фіксації заготовки в штампі, 

мастильним матеріалом і способом навантаження; конструкції деталі, її 

технологічності і відносних розмірів; конструктивними особливостями 

штампів і обладнання для реалізації процесу, їх налагодження, організації 

праці та інших. 

Витяжка коробчастих деталей має відомі труднощі, пов'язані з 

нерівномірністю деформації уздовж периметра виробу, що викликає 

необхідність вдаватися до досить складних форм напівфабрикатів на 

проміжних витяжних переходах. Більшість робіт, пов'язаних з 
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дослідженнями процесів анізотропних листових матеріалів і описаних в 

технічній літературі, направлено на підвищення якості виробу. 

Так в Тульському політехнічному інституті запропонований спосіб 

отримання квадратних і прямокутних в плані коробчастих виробів. При 

цьому заготовку деформують в процесі переміщення пуансона поетапно, під 

дією витяжного пуансона. Плоска листова заготовка формується в круговий 

конус при витяжці квадратної в плані коробки або в овальний конус при 

витяжці прямокутної коробки. Далі деформуються кутові ділянки 

напівфабрикату. Деформування розвивається від кутів в сторони і потім 

охоплює весь периметр виробу. Процес витяжки дещо розтягується в часі, і 

зусилля витяжки знижується на 15-20% в порівнянні з традиційної витяжкою 

при тій же роботі деформування. 

На малюнку 1.2 показані стадії деформування заготовки при витяжці 

квадратної в плані коробки з розмірами 25 × 25 мм; висотою 40 мм з марки 

стали 10 кп і товщиною 1 мм. Розмір заготовки 65 мм. Витяжка по 

запропонованій схемі проводиться на матрицях, калібруючий поясок яких 

утворений перетином західної конічної поверхні матриці (конус може бути 

круговим або овальним в залежності від форми коробки в плані) з 

поверхнею, яка визначає контур вироби в плані. 

 

Рис. 1.32. Стадії деформування заготовки в процесі витяжки 

коробчастих деталей 

Слід зазначити, що внаслідок випереджаючого деформування в кутах 

контуру матеріал заготовки в процесі витяжки може інтенсивно 

перерозподілятися з кутових ділянок в прямі боку контуру. Останнє 
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призводить до того, що виріб виходить більшою висоти з меншими кутовими 

фестонами, ніж при традиційній витяжці (рис. 1.3). 

 

Рис 1.33. Коробки, одержувані витяжкою: а - за звичайною схемою; б - 

за новою схемою 

На рис. 1.4 показаний типовий штамп для витяжки квадратної в плані 

коробки. У верхній матриці 1 витягується напівфабрикат з листа пуансоном 

2, в нижній матриці 3, яка встановлюється в разі потреби, виходить 

потоншання стінки готового виробу. 

 

Рис.1.34. Типовий штамп для витяжки коробок за новою схемою 

Витяжка коробок без фланця з плоскої заготовки за одну операцію може 

бути здійснена як без притиску, так і з притиском заготовки по всьому 

контуру. Необхідність застосування притиску заготовки визначається 
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параметрами витяжки кутових ділянок коробки (співвідношенням розмірів, 

наявністю попередньої деформації і т. п.). 

Граничне значення коефіцієнта витяжки без притиску характеризується 

відомим в теорії холодного штампування умовою для вісесиметричних 

деталей, яку можна тут розглядати лише з певним припущенням: 

 

де Sо - товщина заготовки; Азаг - розмір заготовки; К1 - коефіцієнт 

першої витяжки. 

Але в деяких випадках притиск прямих сторін в процесі витяжки 

неприпустимий з різних причин, наприклад: 

1) через наявність попередньо відігнутих всередину кромок (як в даному 

випадку); 

2) через наявність раніше отриманих формовок, уступів і інших 

елементів в прямих стінках. 

У таких випадках плоский притиск тільки в кутових ділянках 

неефективний, оскільки призводить до браку в місцях переходу від кутів до 

прямим стінок (вивертання з подальшим виникненням гофрів і протяжкою 

складок). Щоб уникнути подібного браку досить ефективною є витяжка 

коробки з притиском. 

Автори припускають, що особливістю витяжки коробок в даному 

випадку є залежність кута конуса матриці α від співвідношення 

геометричних параметрів кута коробки, тобто: 

 

де ry і rd - кутовий і донний радіуси заокруглень коробки; К – коефіцієнт 

витяжки; S0 - відносна товщина заготовки; εn - ступінь попередньої 

деформації заготовки, оскільки плоскою заготовкою може бути фланець вже 

витягнутого виробу. 
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Кут α визначає критичну ступінь деформації (в даному випадку 

максимально можливу витяжку без притиску кутів), тобто при куті α < αкрит 

відбудеться утворення складок, що порушує точність форми виробу. 

На підставі цих умов авторами була позначена завдання, яке зводиться 

до визначення критичного кута матриці, що визначає можливість витяжки 

кутів без притиску, з подальшим притиском кутових ділянок, як показано на 

рис.1.5. Якщо ж αкрит матриці не забезпечує потрібної якості перехідних 

ділянок від кута до прямих стінок, то кут матриці слід взяти менше αкрит 

 

Рис. 1.35. Схема побудови профілю робочих частин штампа для витяжки 

коробчастої деталі на кутових ділянках 

 

Рис. 1.36. Етапи деформування прямих сторін Іа, Iв, Iс) 

і кутових ділянок (IIа, IIв, IIС) при витяжці коробчастої деталі 
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Цього можна досягти за допомогою випереджаючого повороту прямих 

сторін в порівнянні з кутовими ділянками. послідовні етапи деформування 

прямих сторін (Ia, Iв, Ic) і кутових ділянок (IIа, IIв, IIС) показані на рис. 1.6, 

кутові ділянки заготовки витягуються без притиску до кута α2 західна 

частини матриці. Кут α2 в даному випадку є граничним (Але менше αкpum), так 

як подальша витяжка буде супроводжуватися появою гофр. Тому з цього 

моменту в роботу вступає притиск, при якому і здійснюється подальша 

витяжка (IIв, IIС). Відомо що причиною появи гофрів при витяжці є втрата 

стійкості заготовки під дією тангенціальних стискаючих напружень σt, дія 

яких показано на рис. 1.7, що відповідає моменту Iв і IIв на рис. 1.6, коли в 

роботу вступає притиск. 

Оскільки завдання полягає в тому, щоб забезпечити максимально 

можливу ступінь деформації (витяжки) кутів без притиску, то необхідно 

зменшити величину αkpum матриці (відповідно і притиску). 

 

Рис. 1.37. Вид на кут коробки в момент витяжки (IIв) 

У роботах [70; 71; 72] проведені дослідження формозміни заготовок 

польським вченим Марчіньяком З., в роботах [43; 4] Матвєєв Г. А., 

розвиваючи теоретичні дослідження [60-63; 66] Попова Е. А., досліджує 

суміщення операцій витяжки і відбортовки за схемою напружено 

деформованого стану. У працях цих вчених розроблені і вдосконалені методи 
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аналізу процесів пластичної формозміни, наведено приклади їх застосування 

до аналізу процесів обробки металів тиском. 

На думку авторів, довідкові дані при проектуванні процесів 

штампування коробчастих деталей на основі витяжки-відбортовки А. Д. 

Матвєєва, В. П. Романовського, Г. Д. Скворцова за граничним коефіцієнтом 

відбортовки (Квідб) використовувати не представляється можливим, так як. 

вони отримані при дослідженнях процесу відбортовки до отримання повного 

борту, без урахування залежності Квідб від попередньо пробиваємого діаметра 

отвору. 

У технічній літературі відсутні дані по Квідб для значень відносної 

товщини матеріалу заготовки менше 0,01, найбільш характерних для 

коробчастих деталей з відносно великим отвором у дні. 

Течія металу при витяжці-відбортовці коробчастих деталей істотно 

залежить від конструкції деталі і умов реалізації процесу. Для деталей 

коробчастої форми заздалегідь прогнозувати течію металу (з донної або 

фланцевої частини заготовки) досить важко, тому виникає необхідність 

моделювання даного процесу з метою завдання режимів його здійснення. 

Здійснення неповної відбортовки в суміщеній або окремій операції 

досліджувалося в роботах [5; 6; 7; 30; 31], а також в роботі Скворцова Н. В. 

[75] представлені результати експериментальних досліджень штампування 

деталей, що включають витяжку з використанням відбортовки з метою 

зменшення числа переходів. 

Аналіз експериментальних досліджень показав, що діаметр отвору в 

процесі витягування деталі змінюється пропорційно діаметру попередньо 

отриманого отвору, параметру і глибині витяжки, але обернено пропорційно 

діаметру відповідного переходу. 

Операція відбортовки має значне поширення в листовому штампуванні. 

Сутність цієї операції полягає в тому, що ділянки заготовки, найближчі до 

крайки отвору, відгинаються з одночасним збільшенням діаметра отвору. 
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При витяжці коробчастих деталей з круглих заготовок, особливо в 

штампах без притиску, по краю виробів утворюються так звані «фестони». 

Виступаюча частина фестонів у сталевих заготовок завжди у поточному 

напрямі прокатки і перпендикулярно до неї. Під кутом 45 ° до напрямку 

прокатки розташовані западини. фестони є результатом нерівномірності 

деформації внаслідок анізотропії вихідної заготовки. 

Таким чином, анізотропія механічних властивостей впливає на граничні 

можливості формозміни. Раніше зазначалося, що дані, наведені в роботах А. 

Ю. Аверкиева, Ю. Н. Берлет, Г А. Матвєєва, З. Марчіньяка, Е. І. Попова, за 

граничним деформуванням, отримані для порівняно вузького діапазону 

товщин; обмеженого числа матеріалів; не враховувався вплив величини 

діаметра попередньо пробитого отвору в заготовці; відсутні дані про 

найбільш використовуваних в машинобудуванні сталей 08кп, 08Ю, 08пс при 

виготовленні розглянутих деталей в автомобільній промисловості. Крім того, 

дані досліджень відносяться до повної відбортовки. 

В даний час основним способом проектування технологічних процесів 

при отриманні деталей витяжними операціями є використання довідкових 

матеріалів, досвіду технолога, налагодження по методу проб і помилок. 

Такий підхід не можна визнати ефективним, оскільки він вимагає витрат часу 

і коштів на розробку і налагодження технологічного процесу, не дозволяє 

дати науково-обґрунтовану оцінку реальних можливостей по економії металу 

і оптимізації процесу в цілому. 

Таким чином, накопичених даних для реального проектування 

технологічних процесів штампування коробчастих деталей з отвором в 

донній частині за рахунок формоутворення витяжкою-відбортовкою 

недостатньо. 

Для отримання деталей коробчастої форми з метою підвищення КВМ 

процес відбортовки слід вести з Квідб, близьким до граничного, незалежно від 

того, які розміри борту має кінцева деталь. 
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У даній роботі розглядали процес витяжки з неповною відбортовкою, 

так як вважати витяжку з повною відбортовкою з гарантованими розмірами 

фланця практично неможливо. 

В ході роботи при аналізі відомих методів виготовлення деталей 

коробчастої форми з отвором в донній частині суміщеною витяжкою і 

відбортовкою показало, що технологічні можливості даних методів обмежені 

як з точки зору граничних розмірних співвідношень, так і енергосилових 

характеристик процесу формоутворення. 

Через відсутність рекомендацій щодо практичної реалізації цих 

способів, оптимальних параметрів для їх здійснення, недостатньою 

вивченості характеру формозміни заготовки залежно від умов здійснення 

процесу, з метою оцінки впливу основних технологічних параметрів на 

напружено-деформований стан заготовки з отвором, силові режими та 

граничні можливості, була розроблена методика технологічних розрахунків 

штампування і отримана комплексна математична модель суміщеного 

процесу витяжки та відбортовки з урахуванням лінійного закону зміцнення 

матеріалу заготовки. 

У методиці даються рекомендації щодо розрахунку енергосилових 

параметрів процесу, аналізу штампування матеріалів заготовки, по 

конструкції і матеріалами інструменту для витяжки-відбортовки. У роботах 

інших авторів не встановлені межі застосування формоутворення процесу. 

Відсутня науково-обгрунтована методика проектування технологічного  

процесу, що забезпечує при виготовленні скорочення витрат штампувального 

металу. 

Авторами виявлені закономірності зміни кінематики течії матеріалу, 

невраховані особливості механізму процесу витяжки-відбортовки, що 

розширює діапазон застосування запропонованого способу при виготовленні 

розглянутих деталей. 
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Показано зростання ролі безвідходних технологій в машинобудуванні і 

можливості їх використання. 

1.6. Інші методи визначення форми і розрахунку розмірів заготовок 

для проміжних переходів 

 

Дещо інший метод розрахунку форми і розмірів заготовок для 

витягування високих (H/B>0,7) квадратних і прямокутних коробок наведений 

у довіднику [64]. Залежно від радіусу кутового заокруглення rк автор 

розглядає два варіанти методу: 

а) при ррк BHr 1,0 , де рH  - розрахункова висота з припуском на 

обрізування, рB  - розрахункова ширина коробки по середній лінії. 

Формою заготовки для квадратної коробки на передостанньому переході 

є круговий циліндр, а для прямокутної коробки – овальний циліндр, розміри 

яких розраховують по формулам: 

   ppppppy rHRBRBFD 43,043,0486,013,113,1 22
0  , (1.14) 

де ДF  - сумарна площа поверхні коробки (з припуском). 

 25,027,1 fДз АFA  , (1.15) 
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де ДF  - сумарна площа поверхні коробки: 

   ppppppppД rHRBARBAF 43,086,0286,0 2  , (1.19) 

а fA  - фокусна відстань еліпса з осями, які рівні осям овалу: 

   ppрррf RBАВАA 76,0 , (1.20) 
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Рис. 1.38. Операції витягування глибоких коробок: 

а – квадратної, б – прямокутної. 

 

б) при ррк BHr 1,0  для квадратної коробки передостанній напівфабрикат 

має форму не циліндра, а квадратної коробки з випуклими сторонами. Для 

прямокутної – не овального циліндра, а прямокутної коробки з овальними 

сторонами. 
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Рис. 1.39. Схеми до розрахунку 

параметрів витягування високих 

квадратних коробок при ррк BHr 1,0
. 

Рис. 1.40. Схеми до розрахунку 

параметрів витягування високих 

прямокутних коробок при 

ррк BHr 1,0
. 

 

Для запобігання складкоутворення максимальна відстань між стінками 

передостанього переходу і готової деталі має бути менше 5/ SBn . 

Розрахунок коефіцієнта витягування на останній операції для уточнення 

можливості перетяжки передостаннього переходу у готову деталь 

визначається за формулою : 

 
pp

к
n

BH

r
m

3,1
1  (1.21) 

Після цього розміри передостаннього переходу знаходять за формулами: 

а) для високих квадратних деталей, у яких ррк BHr 1,0 : 
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  ppn RBd 33,041,11  , (1.22) 

де 1nH  - визначає з умови незмінності площі поверхні деталі, що 

штампується. 

б) для високих прямокутних деталей, у яких ррк BHr 1,0 : 
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де ppB RBR
n

26,0707,0
1




, pn HH 86,01  , а fA  - і в цьому випадку визначається по 

формулі (1.20.).б 

Для уточнення розмірів напівфабрикатів використовуються формули: 
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Спосіб, запропонований Д.А. Вайнтраубом [62, 63], був впроваджений на 

кількох підприємствах. Його використання дало позитивні результати для 

певної області форм і розмірів коробчастих деталей, а саме – для деталей з 

досить великими радіусами заокруглення у кутах та з довжиною, яка не на 

багато перевищує ширину. Але для деталей з малими радіусами заокруглень 

у кутах та деталей, довжина яких значно більша їх ширини, цей спосіб 

розрахунку потребує доповнень і уточнень. 



63 

 

Тому автором був запропонований [62] спосіб розрахунку, який є 

розвитком попереднього. Д.А. Вайнтрауб мав намір розповсюдити його на 

практично всі випадки витягування прямокутних коробчастих виробів, в 

тому числі і подовжених та на деталі з малими радіусами у кутах. 

Робота автора базувалася на теоретичних дослідженнях та узагальненні 

виробничого досвіду (в тому числі і особистого) та частково на спеціально 

поставлених експериментах. 

Так автор вважає критерієм неможливості витягування у одну операцію 

«приведений коефіцієнт витягування»: 

 01 : FFm Д , (1.31) 

де ДF  і 0F  відповідно площі дна деталі і всієї її поверхні (з урахуванням 

припуску на обрізування). 

Наведені нижче розрахунки рекомендуються автором для високих 

коробчастих деталей, виходячи з наступних умов, що підтверджені 

практикою: 

1. Рівність поверхонь готової деталі, проміжних напівфабрикатів і 

заготовки. 

2. Постійність ступеню деформації по периметрам двох послідовних 

операцій. 

3. Обмеження загального ступеню деформації на кожній операції, крім 

того максимальну формозміну необхідно виконувати на першій операції 

(витягування з плоскої заготовки), а мінімальну ‒ на останній (утворення 

коробчатої деталі з проміжного напівфабрикату). 

Критерієм загального (середнього) ступеню деформації служить 

приведений коефіцієнт витягування 101 :



kk

FFm Д , де kД
F

 та 10 k
F

 ‒  площі дна 

напівфабрикатів текучої і попередньої операції. 
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4. Обмеження ступеню деформації у кутах при витягуванні готової деталі 

та напівфабрикату передостанньої операції, яке потрібне для упередження   

надмірної концентрації напружень. 

5. Механічні властивості металу забезпечують хорошу здатність його до 

витягування. 

За твердженням автора, при невиконанні будь-якої з умов викличе 

порушення нормального ходу витягування. Не виконання першої умови 

призведе на останній операції до нестачі матеріалу (висота деталі вийде 

меншою за необхідну) або до залишку матеріалу, т.б. до даремного розходу 

матеріалу. При порушенні другої умови втягування матеріалу в матрицю 

буде відбуватися нерівномірно, внаслідок чого на стінках деталі з’являться 

складки. Нарешті, призначення надто великого ступеню деформації за одну 

операцію призведе до обриву дна деталі через надмірні зусилля, які необхідні 

для виконання витягування, а концентрація напруження у кутах викличе 

розриви матеріалу в них. 

Слід також відзначити, що у процесі витягування матеріал заготовки 

зміцнюється, до того ж це зміцнення буде тим більше, чим більше сумарний 

ступінь деформації. Одночасно зі зміцненням падає пластичність матеріалу, 

що погіршує умови витягування на останній операції. Це також викликає 

необхідність виконання на даній операції мінімальної формозміни. 

На основі перерахованих умов необхідно отримати деталь заданої форми, 

яка відповідає вимогам креслення та технічним умовам, за мінімальну 

кількість операцій. 

Виконання першої умови забезпечується за допомогою відносно не 

складних геометричних розрахунків, так як товщина матеріалу у процесі 

витягування, як правило не міняється. Виконання другої умови можливе 

тільки при оптимальних контурах заготівки та напівфабрикатів, якими буде 

сімейство кофокальних (т.б. зі спільними фокусами) еліпсів, а на останніх 
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операціях – еліпси або перехідні форми від еліпса до прямокутника, т.б. 

чотирьохкутники з випуклими сторонами. 

Слід відзначити зауваження, що постійність ступеню деформації по 

периметрах двох послідовних операцій не враховують нерівномірність 

дефоримації. 

Обмеження загального ступеню деформації досягається призначенням 

відповідних коефіцієнтів витягування, а обмеження ступеню деформації у 

кутах – зменшенням загального ступеню деформації до безпечного значення. 

Остання умова значно обмежує номенклатуру матеріалів, які можна 

використовувати для коробчастих деталей. До них відносяться: сталь 08 та 10 

кп, латунь Л62 та Л68, алюміній АДМ та А1. Інші матеріали та сплави менше 

придатні для багатоопераційного витягування, тому використання їх не 

бажане, бо пов’язане зі збільшенням числа витяжних операцій, введенням 

термічної обробки та т.і. 

Варіанти розрахунку залежать від геометричних параметрів деталі. 

Вайнтрауб Д.А. основними з них вважає: 

1. Відношення висоти коробчатої деталі Hn до її довжини Аn. 

2. Відношення кутового радіусу ryn до ширини деталі Вn. 

В залежності від цих співвідношень автор виділяє чотири типи 

коробчастих деталей і, відповідно ним, чотири методики побудови контурів 

заготовок та проміжних переходів: 

1. Короткі деталі з великими радіусами заокруглень у кутах, 

2. Короткі деталі з малими радіусами заокруглень у кутах, 

3. Довгі деталі з великими радіусами заокруглень у кутах, 

4. Довгі деталі з малими радіусами заокруглень у кутах. 

Критерії для визначення типу коробчатої деталі автором зведені у 

табл. 8. 
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Таблиця 1.8. 

Відносна висота 

Hn:An 

Кутові радіуси 

великі 

nnyn BHr :1,0  

малі 

nnyn BHr :1,0  

4,0: nn AH  Тип І Тип ІІ 
4,0: nn AH  Тип ІІІ Тип ІV 

 

При витягуванні коротких деталей з великими радіусами заокруглень у 

кутах (Тип І) заготовка для квадратних коробчастих деталей, які 

виготовляються за дві і більше операції витягування, приймає форму кола, 

діаметр якого визначається з умови рівності поверхонь заготовки і деталі по 

формулі: 

    .43,043,0486,013,1 22
0 Дnynnynn rHrBrBD   (1.32) 

Для прямокутних деталей, при умові витягування за дві або кілька оперцій, 

заготовка прийме форму еліпса з осями А0 та В0. Їх розрахунок ведеться за 

формулами: 
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де  

    ynnnnn rBABАС 76,00  . (1.34) 

А ширина заготовки розраховується за формулою: 
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2
00 CAB  . (1.35) 

Автор радить, для спрощення виготовлення вирубних штампів, замінити 

еліпс близьким до нього по формі овалом, радіуси якого пропонує 

розраховувати за формулами: 
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Якщо ж А0 та В0 відрізняються один від одного не більше ніж на 3%, то 

автор пропонує замінити овал на рівновелике коло з діаметром: 

 013,1 FDy  , (1.38) 

де F0 – площа заготовки:    Дynnnynnn rHrBArBAF 43,086,0286,0 2
0  . 

Розрахунок форми і розмірів напівфабрикатів першої і наступних 

витягувань автором починається з визначення форми і розмірів 

напівфабрикату першого витягування, яка завжди виконується з 

притискувачем. 

Довжина напівфабрикату визначається за формулою: 
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Рис. 1. 41. Побудова контуру заготовки. 

 

 

Рис. 1.42. Номограма для визначення розмірів овальних напівфабрикатів. 
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З другого боку фахівцями Ленінградського ВО “Красная заря” на 

підставі узагальнення багаторічного виробничого досвіду [65] було 

встановлено, що для широкого кола коробчастих виробів з відносними 

розмірами 5,2/ BH  і 5,005,0/ Brк  оптимальною формою заготовки є коло з 

площею рівною площі коробчастої деталі, а проміжні переходи мають бути 

круговими циліндрами. 

При цьому, починаючи з n-2-го переходу для полегшення 

формоутворення коробчастої деталі дно у циліндричних напівфабрикатів 

повинно бути плоским як у готової деталі, а перехід до вертикальних стінок 

слід виконувати під кутом 45º [65]. 

 

 

а)      б) 

Рис. 1.43. Форма дна по переходах. 
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Згідно їх досвіду витягування коробчастих деталей із вказаного 

діапазону відносних розмірів із круглої заготовки виконується всього за два 

переходи замість 3-4-х із заготовок, що мають форму еліпса чи овалу. 

Загальний коефіцієнт витягування у цьому випадку може бути визначений за 

формулою: 

 
зз

e
c

D

f

D

d
m

13,1
 , (1.40) 

де зD  ‒ діаметр заготовки, ed  ‒ еквівалентний діаметр деталі, f  ‒ площа 

деталі в плані. 

В умовах дрібносерійного виробництва А.Я. Фрейдлін пропонує 

спрощений спосіб побудови контуру заготовки коробчастих деталей. У такої 

заготовки відсутні криволінійні ділянки (Рис. 1.44). 

 

 

Рис. 1.44. Спрощений спосіб побудови контуру заготовки при 

витягуванні коробчатої деталі. 

У цьому випадку розміри заготовки визначають за допомогою 

наступних виразів: 

   дз rrhВB  43,02/2 ; (1.41) 

   дз rrhАL  43,02/2 . (1.42) 
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Рис. 1.45. Схема штампу для витягування з підігрівом фланця: 1 – 

матриця, 2 – прижим, 3 – пуансон, 4 – наргіваючі елементи, 5 – трубка для 

подачі охолоджуючої рідини 

 

Для збільшення можливості формозміни за один перехід при 

витягуванні коробчастих деталей використовують місцевий підігрів частини 

заготовки, що пластично деформується. Для цього в штамп вбудовують 

різноманітні нагріваючі елементи. На Рис. 1.45. показано схему штампа для 

витягування деталі з підігрівом фланця. В результаті локального підігріву 

штампу напруження текучості у фланці заготовки, яка деформується, різко 

зменшується, а у трубчатій частині заготовки (в стінці) залишається високим. 

У цьому випадку допустиме напруження на розрив у небезпечному перерізі 

залишається на рівні холоднокатаної заготовки. У Табл. 9 наведені значення 

для КП та h/A. 

  



71 

 

Таблиця 1.9 

Граничні значення коефіцієнтів витягування заготовок з кольорових сплавів. 

 

1.7. Графоаналітичні методи розрахунку і визначення розмірів і 

форми заготовок та напівфабрикатів при витягуванні коробчастих 

виробів 

 

На сьогодні не існує єдиної теоретично обґрунтованої методики 

розрахунку розмірів і побудови форми заготовок для витяжки деталей 

вказаного типу за винятком трудомісткої графічної побудови за методом 

ліній ковзання, що не завжди дає хороші результати. 

Теоретично обґрунтовану і експериментально перевірену методику 

визначення форми і розмірів оптимальних заготовок для різних в плані 

коробчастих виробів розроблено в 60-х роках минулого століття в 

Московському авіаційному технологічному інституті (МАТІ) 

М.Н. Горбуновим і розвинутої його учнями В.Ф. Катковим, О.Ф. Поповим та 

ін. [64]. 

Метод базується на властивостях ліній ковзання, які можна інколи 

спостерігати на поверхні деталей або зафіксувати на поверхні фланця 
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заготовки із маловуглецевої сталі, що має схильність до старіння, при 

переході його в стадію пластичного деформування, в умовах виробництва чи 

спеціально поставлених експериментах (Рис. 1.46.). 

 

Рис. 1.46. Побудовані сітки ліній ковзання та лінії ковзання, характерні 

при витягуванні деталей різної форми: шестикутника, квадрата, трикутника 

[64]. 

 

Слід підкреслити, що для визначення форми і розмірів  оптимальної 

заготовки розглядається початкова стадія витягування, коли розміри 

зовнішнього краю заготовки практично не змінюються, тому залишаються 

справедливими всі умови плоскої схеми деформування і властивості ліній 

ковзання. 

В загальному випадку поле ліній ковзання (характеристик рівнянь 

рівноваги при умові пластичності) при витягуванні коробчатої деталі із 

оптимальної заготовки складається із таких характерних зон (Рис. 1.47.): 
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Рис. 1.47. Сітка характеристик, розміри і форма оптимальної заготовки 

для виробу, контур якого складається із дуг кіл та відрізків прямих [64]. 

 

І – область характеристик, що представляють собою логарифмічні 

спіралі, що розташовані напроти кругової частини контуру; 

ІІ - зона, що має сітку характеристик, яка складається з двох 

ортогональних сімейств паралельних прямих, що утворюють з 

прямолінійною ділянкою контуру кут π/4. 

ІІІ – перехідна область, що розташована між двома першими зонами; 

одно із сімейств характеристик цієї зони складається з прямих ліній, 

положення яких визначається кутом нахилу у точці перетину їх з граничною 

логарифмічною спіраллю (6-4) – (14-4) (Рис. 1.47.); інше – з кривих, які 

еквідістантні логарифмічній спіралі, яка виходить з точки з’єднання 

прямолінійної і кругової ділянок контуру виробу; 

IV – зона, яка розташована за точкою (14-4), покрита сіткою двох 

ортогональних сімейств паралельних прямих. 

Згідно з методикою МАТІ спочатку знаходиться одна характерна точка 

зовнішнього краю заготовки (на одній із осей симетрії, чи на бісектрисі 

кутового заокруглення), а з неї послідовно проводяться відрізки зовнішнього 
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контуру заготовки, що перетинають характеристики під кутом π/4 і таким 

чином будується весь контур (або його симетрична частина). 

 

Рис. 1.48. Розміри і форма оптимальних заготовок для витяжки квадратних 

коробок різної висоти та деталь, одержана із оптимальної заготовки (Н/В=0,95) 

[64] 

 

На Рис. 1.48. показана сітка ліній ковзання і контури оптимальних 

заготовок для витяжки квадратних коробок різної висоти і сама коробка, 

витягнута із оптимальної заготовки. Рівномірність висоти по периметру 

витягнутої із побудованої вказаним методом заготовки підтверджує 

ефективність методики. 
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Квадратних коробок Прямокутних коробок 

 
 

 

а) 
 

б) 

[2] 

 

в) 
 

г) 

[16] 

 

д) 

 

є) 

[3] 

 
 

Рис. 1.49. Послідовність переходів при багатоопераційному витягуванні. 
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Рис. 1.50. Порівняння оптимальних контурів заготівок, отриманих 

різними методами (1 – метод ліній ковзання, 2 – метод потенціалів, 3 – [16]). 

Слід відзначити, що ця методика досить трудомістка і містить 

процедури чисельних розрахунків як при побудові самої сітки характеристик 

так і при побудові контуру заготовки, що викликає накопичення похибок. 

Тому самі автори вказують [64], що при визначенні оптимальних 

розмірів та форми заготовок в деяких випадках доводиться корегувати 

одержані результати при відпрацюванні технологічного процесу. 

На Рис. 1.44. та Рис. 1.45. показані форми і розміри заготовок, 

розраховані розглянутими методами. Як видно вони мають різні результати: 

різну форму і розміри заготовок та напівфабрикатів. Так на Рис. 1.42. 

показана послідовність напівфабрикатів при багатоопераційному 

витягуванні, а також їх форми та розміри, що рекомендовані різними 

авторами [4, 16, 62]. На Рис. 1.45. представлені розраховані різними 

методами контури заготовок для відносно низьких 32,0/ BH  та відносно 

високих 97,0/ BH  квадратних коробчастих деталей з розмірами у плані 

80,65х80,65 мм. Добре помітна різниця як форм розрахованих заготовок 

(розрахована методом [4] має форму кола, а спроектовані іншими методами 

заготовки мають складну форму), так і їх розмірів. 
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Розглянуті методи визначення розмірів і форми заготовок для 

витягування коробчастих виробів прямокутної і квадратної в плані форми, 

які рекомендовані різними авторами, довідковою і нормативною 

літературою, суттєво відрізняються. Вони залежать від багатьох параметрів 

деталі (відносної глибини, відносних розмірів в плані, відносного радіусу 

заокруглення кутів та ін.) і по суті є пошуком першого наближення до 

раціональних розмірів і форми заготовки, що потребує подальшого 

уточнення. 

На практиці це пов’язано зі значними матеріальними та 

інтелектуальними витратами, унеможливлює ефективне використання 

комп’ютерних технологій і зумовлює зростання термінів підготовки 

виробництва, що не відповідає сучасним вимогам. 

Тому в більшості випадків обмежуються першим наближенням. 

Подальше наближення вимагає значних додаткових витрат на виробництво 

виробів зазначеного типу. Тому удосконалення технології виготовлення 

порожнистих виробів різної в плані форми є актуальною науково-технічною 

задачею. 

Для її досягнення необхідно розв’язати такі задачі: 

- провести аналіз існуючих методів розрахунку розмірів і визначення 

форми заготовки і переходів для витягування коробчастих виробів 

порожнистих виробів різної в плані форми, основних теоретичних положень 

методичних рекомендацій, на яких вони базуються; 

- за допомогою чисельного моделювання дослідити необхідну форму 

заготовок для коробчастих виробів різної у плані форми, щоб отримувати 

деталі без фестонів; 

- методами чисельного моделювання, визначити напружено-

деформований стан (НДС) на різних стадіях витягування коробчастих 

виробів різної в плані форми; 
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- на основі отриманих результатів удосконалити інженерний метод 

розрахунку розмірів і форми заготовок для витягування коробчастих виробів 

та відповідне програмне забезпечення. 

1.8. Висновки до розділу 1: 

Із наведеного огляду методів розрахунку розмірів і визначення форми 

заготовки можна зробити наступні висновки: 

1. На тепер не існує науково обґрунтованого методу розрахунку 

розмірів і визначення форми вихідної заготовки для витяжки 

найпростіших коробчастих деталей – різної в плані з форми. 

2. Рекомендовані різними авторами методики розрахунку розмірів і 

визначення форми заготовки для витягування низьких коробок 

(H/B<0,3) і частково середніх (0,3<H/B<0,7) дають практично одні і ті 

ж або близькі результати. 

3. Методики різних авторів для розрахунку розмірів і визначення форми 

високих (H/B>0,7) коробок суттєво відрізняються. 

4. Кількість переходів для витягування коробчастих деталей однакової 

відносної висоти H/B із заготовок, розрахованих за різними 

методиками відрізняється теоретично як мінімум на 1-2 операції, а на 

практиці на 2-3 операції. 

5. Пошук раціональних розмірів і форми заготовки з метою скорочення 

кількості переходів та підвищення коефіцієнту використання металу 

на практиці проводять шляхом проб і помилок, що веде до значних 

матеріальних і трудових втрат. 

6. Різні розміри і форми заготовок для витяжки високих коробчастих 

деталей не дозволяють або значно ускладнюють використання 

сучасних чисельних методів розрахунку параметрів напружено-

деформованого стану на основі МСЕ чи МГЕ з метою визначення 

гранично допустимого ступеню деформацій і скорочення кількості 

переходів. 
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7. Відсутність науково обґрунтованої методики розрахунку розмірів і 

визначення форми заготовок для витяжки коробок ускладнює 

впровадження у практику сучасних комп’ютерних технологій для 

проектування технологічних процесів і оснащення. 

8. Необхідність пошуку раціональних розмірів і форми заготовок для 

витяжки високих коробчастих виробів в процесі відлагодження 

технологічних процесів вимагає збільшення термінів підготовки 

виробництва і веде до зниження конкурентоспроможності. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1 Метод скінченних елементів 

Основна ідея методу скінчених елементів (МСЕ) – апроксимація 

неперервної функції дискретною моделлю, побудованої на наборі кусково- 

неперервних функцій. Кусково-неперервні функції визначені на скінченому 

числі підобластей – скінчених елементах і повинні задовольняти граничним 

умовам неперервності. Залежно від вибору виду апроксимуючої функцій 

існують різні типи скінчених елементів. 

Розв’язки рівняння МСЕ можуть бути отримані на основі варіаційних 

принципів (метод Рітца) або проекційних методів (методи Гальоркіна, 

Бубнова – Гальоркіна).  

При використанні варіаційних принципів розв'язок рівняння МСЕ 

одержують у результаті мінімізації інтегральної величини (функціонала), 

пов'язаної з роботою або потужністю як зовнішніх, так і внутрішніх сил. Цей 

підхід є загальновизнаним при теоретичному аналізі задач обробки металів 

тиском.  

Залежно від способу опису руху суцільного середовища застосовуються 

ейлерові, лагранжеві й ейлерово – лагранжеві алгоритми. При лагранжевому 

підході вузли сітки скінчених елементів рухаються зі швидкістю 

матеріального середовища. У випадку підходу вузли сітки нерухомі й 

відбувається течія  матеріалу крізь скінчені елементи. Існують також змішані 

алгоритми, при яких вузли переміщуються за певним законом незалежно від 

матеріального середовища (эйлерово – лагранжеві алгоритми). Цей закон 

може визначатися, зокрема, рухом деформуючого інструмента. Характерною 

рисою нелагранжових алгоритмів є наявність в еволюційних рівняннях 

конвективних членів, обумовлених різницею у швидкостях руху координат 

вузлів і матеріального середовища. 
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При моделюванні процесів обробки металів тиском виникає 

необхідність вирішувати задачу контактної взаємодії матеріалу й 

інструменту, а також тіл один з одним. Існують різні методи врахування 

контактної взаємодії: метод штрафу, метод множників Лагранжа й метод 

множників Лагранжа з добавками (комбінація методу штрафу й методу 

множників Лагранжа).  

Метод скінчених елементів має низку переваг:  

- досліджувана область може мати складну геометричну форму;  

- можливість розрахунку на нерівномірних сітках;  

- властивості матеріалу суміжних елементів можуть відрізнятися. 

До недоліків методу слід віднести необхідність перегенерації сітки 

скінчених елементів при її деформуванні.  

Метод скінчених елементів застосовується частіше при моделюванні 

технологічних процесів деформаційної обробки матеріалів. При цьому 

деформівний матеріал може розглядатися як пружно – пластичний, так і як 

тільки пластичний (жорстко – пластична модель).  

Наразі створені й успішно застосовуються універсальні програми 

скінчено-елементного моделювання, за допомогою яких можна досліджувати 

різні технологічні процеси. До таких програм належать ANSYS, LS-DYNA, 

ABAQUS, MARC, QFORM, DEFORM і ін. У них реалізовані різні реологічні 

моделі, що дозволяють описувати процеси деформування.  

Крім того, сучасною тенденцією розвитку засобів комп'ютерного 

моделювання процесів деформаційної обробки матеріалів є надання 

можливості використовувати нові реологічні моделі, що реалізується за 

рахунок написання підпрограм користувача. Наприклад, у системі ABAQUS 

такими підпрограмами є UMAT і VUMAT. 

2.2 Методика досліджень чисельними методами 

 Дослідження проводили з використанням системи інженерного 

розрахунку CAD/ CAE DEFORM 3D. DEFORM 3D – потужна система 
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моделювання технологічних процесів, яка призначена для аналізу 

трьохмірного (3D) поводження металу при різних процесах обробки тиском. 

DEFORM 3D дає важливу інформації о течії металу і розподілу температур 

під час процесу деформування. DEFORM 3D дозволяє моделювати такі 

процеси як: кування, гаряче, напівгаряче і холодне штампування, пресування, 

прокатка, витяжка і багато інших процесів. DEFORM 3D оснований на методі 

скінчених елементів, одним із самих відомих, надійних і який 

використовують в розрахункових методах в наш час. DEFORM 3D – це 

спеціалізований програмний комплекс, призначений для моделювання 

технологічних процесів обробки металів тиском і термообробки. Комплекс 

дозволяє перевірити розроблений технологом процес  віртуально. 

Не завжди  вдається спроектувати ідеальне оснащення, що дозволить 

відразу ж  отримати вироби високої якості. Часто технологічне оснащення 

приходиться допрацьовувати, змінювати геометрію формоутворюючих 

поверхонь,  а іноді  і повністю переробляти технологію, що вимагає часових 

та фінансових витрат. Використання програми DEFORM 3D дозволяє 

уникнути цих проблем. За допомогою цієї програми технолог може за кілька 

годин  провести цифровий експеримент. 

Чисельне моделювання процесу в магістерській роботі виконано з 

використанням системи інженерного розрахунку CAD/ CAE DEFORM 3D, 

що реалізує метод скінченних елементів. При розробці моделі були виконані 

наступні етапи: 

1. Вибір розрахункової схеми процесу; 

2. Визначення припущень з урахуванням особливостей програмного 

продукту використовуваного для моделювання і розрахунку; 

3. Геометрична побудова моделі процесу;  

4. Завдання фізико-механічних властивостей матеріалу елементів 

моделі; 

5. Вибір елемента і розбиття моделі; 
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6. Завдання граничних умов; 

7. Аналіз результатів рішення. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ВИТЯГЯГУВАННЯ КОРОБЧАСТИХ 

ДЕТАЛЕЙ РІЗНОЇ У ПЛАНІ ФОРМИ 

3.1 Особливості деформації при витягуванні коробчастих деталей 

різної форми. 

Витяжка коробок є складним процесом пластичного деформування, в 

результаті якого різні ділянки заготовки отримують різні за величиною 

деформації. Чим більше висота коробки, менше товщина матеріалу і радіуси 

заокруглень, тим складніше протікає процес витяжки таких деталей. 

Для витяжки коробок різної у плані форми характерне таке явище, як 

фестони (Рис. 3.1) 

 

Рис. 3.1 Приклад появи фестонів у квадратної коробки 

Листовий прокат, що піддається штампуванню, володіє анізотропією 

механічних властивостей, обумовленої маркою матеріалу і технологічними 
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режимами його отримання. Анізотропія механічних властивостей матеріалу 

заготовки може здійснювати як позитивний, так і негативний вплив на сталий 

перебіг технологічних процесів обробки металів тиском, зокрема операцій 

глибокої витяжки. При витяжці площинна анізотропія проявляється у 

виникненні фестонів (нерівного краю), що викликає необхідність в обрізанні 

краю деталей і при цьому - втрату металу. Виникнення фестонів пов'язане з 

нерівномірністю товщини стінок деталей, різними степенями деформації в 

кутах та стінках деталей, а також призводить до появи розшарувань і 

напливів. 

Для зменшення , або зникнення фестонів у готовій деталі можна 

виділити два методи:  

1) Витяжка деталей з заготовок складної форми, яка враховує 

нерівномірність деформації в процесі витяжки; 

2) Витяжка деталей у складних штампах послідовної дії з декількома 

перетяжками коробок. 

У своєму дослідженні я визначу яку форму повинна мати заготовка для 

отримання коробок різної у плані форми без фестонів, або звести їх до 

мінімуму. Таким чином ми досягнемо максимального використання металу у 

процесі витяжки та мінімізуємо відходи.  

3.2 Схема для моделювання  процесу прямого витягування коробок 

різної у плані форми 

В даному розділі розглянутий процес холодної витяжки коробчастих 

виробів різної у плані форми з круглих заготовок.  Схему витяжки 

розглянемо на прикладі квадратної коробки. Кругла заготовка 4, встановлена 

в проточку матриці 1 та деформується зусиллям Рд за допомогою пуансону 2. 

Притиск заготовки забезпечується притиском 3 (рис.3.2). 
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PД
12 3 4

 

Рис. 3.2 Схема для прямого витягування коробчастих деталей 

Для проведення аналізу, за допомогою МСЕ, процесу витяжки в 

традиційній матриці з прижимом, була взята заготовка із сталі 10 з умовною 

межею текучості σ0,2 = 260 МПа, діаметром 0D  = 190 мм і товщиною S =1 мм 

та вибраний коефіцієнт тертя  =0,08. При моделюванні процес витяжки 
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розподілявся на певну кількість кроків навантаження. Розрахунки виконані в 

програмному комплексі DEFORM. 

3.3 Результати розрахунків 

Таблиця 3.1 

Результати прямої витяжки трикутної коробки із заготовки, розрахованої 

інженерним методом. 

Опис результату Графічна складова результату 

Деталь отримана прямою 

витяжкою із заготовки, 

розрахованої інженерним методом 

 

Розподіл компонент напружень по 

об’єму здеформованої заготовки. 

По вказаному розподілу можна 

оцінити пропрацювання структури 

металу холодною пластичною 

деформацією, зміцнення 

здеформованого металу та 

прогнозувати його межу текучості 

σs  
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Розподіл компонент деформацій по 

об’єму здеформованої заготовки. 

По вказаному розподілу можна 

оцінити пропрацювання структури 

металу холодною пластичною 

деформацією. 

 

Розподіл ступеню використання 

ресурсу пластичності ψ 

здеформованого металу в 

витягнутій деталі. По ресурсу 

пластичності, ми можемо оцінити 

сумарну залишкову деформацію і 

визначити можливість проведення 

наступних операцій. 
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Таблиця 3.2 

Результати прямої витяжки квадратної коробки із заготовки, розрахованої 

інженерним методом. 

Опис результату Графічна складова результату 

Деталь отримана прямою 

витяжкою із заготовки, 

розрахованої інженерним методом 

 

Розподіл компонент напружень по 

об’єму здеформованої заготовки. 

По вказаному розподілу можна 

оцінити пропрацювання структури 

металу холодною пластичною 

деформацією, зміцнення 

здеформованого металу та 

прогнозувати його межу текучості 

σs  
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Розподіл компонент деформацій по 

об’єму здеформованої заготовки. 

По вказаному розподілу можна 

оцінити пропрацювання структури 

металу холодною пластичною 

деформацією. 

 

Розподіл ступеню використання 

ресурсу пластичності ψ 

здеформованого металу в 

витягнутій деталі. По ресурсу 

пластичності, ми можемо оцінити 

сумарну залишкову деформацію і 

визначити можливість проведення 

наступних операцій. 
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Таблиця 3.3 

Результати прямої витяжки п’ятикутної коробки із заготовки, розрахованої 

інженерним методом. 

Опис результату Графічна складова результату 

Деталь отримана прямою 

витяжкою із заготовки, 

розрахованої інженерним методом 

 

Розподіл компонент напружень по 

об’єму здеформованої заготовки. 

По вказаному розподілу можна 

оцінити пропрацювання структури 

металу холодною пластичною 

деформацією, зміцнення 

здеформованого металу та 

прогнозувати його межу текучості 

σs  
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Розподіл компонент деформацій по 

об’єму здеформованої заготовки. 

По вказаному розподілу можна 

оцінити пропрацювання структури 

металу холодною пластичною 

деформацією. 

 

Розподіл ступеню використання 

ресурсу пластичності ψ 

здеформованого металу в 

витягнутій деталі. По ресурсу 

пластичності, ми можемо оцінити 

сумарну залишкову деформацію і 

визначити можливість проведення 

наступних операцій. 
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Таблиця 3.4 

Результати прямої витяжки шестикутної коробки із заготовки, розрахованої 

інженерним методом. 

Опис результату Графічна складова результату 

Деталь отримана прямою 

витяжкою із заготовки, 

розрахованої інженерним методом 

 

Розподіл компонент напружень по 

об’єму здеформованої заготовки. 

По вказаному розподілу можна 

оцінити пропрацювання структури 

металу холодною пластичною 

деформацією, зміцнення 

здеформованого металу та 

прогнозувати його межу текучості 

σs  
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Розподіл компонент деформацій по 

об’єму здеформованої заготовки. 

По вказаному розподілу можна 

оцінити пропрацювання структури 

металу холодною пластичною 

деформацією. 

 

Розподіл ступеню використання 

ресурсу пластичності ψ 

здеформованого металу в 

витягнутій деталі. По ресурсу 

пластичності, ми можемо оцінити 

сумарну залишкову деформацію і 

визначити можливість проведення 

наступних операцій. 

 

 

3.4 Висновки до розділу 3 

Було проведено моделювання прямої витяжки коробок різної у плані 

форми з традиційних заготовок. Можна зробити наступні висновки: 

- При проведенні комп’ютерного моделювання витяжки деталей різної 

в плані форми показана можливість отримання деталей вказаного 

типу витяжкою; 

- Аналіз компонент розподілу напружень, розподілу деформацій, та 

розподіл ступеню використання ресурсу пластичності показав 
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можливість проведення технологічного процесу із заготовок 

розрахованих традиційними методами; 

- У ході моделювання було виявлені недоліки форми круглих 

заготовок і заготовок розрахованих традиційним методом (так звані 

фестони); 

- Для подолання проблеми фестонів, технологічного браку (значної 

нерівномірності по висоті коробок різної в плані геометрії) необхідно 

розробити методику отримання раціональних заготовок для витяжки 

коробчастих виробів різної у плані форми. 

  



96 

 

РОЗДІЛ 4 

ВИЗНАЧЕНЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ФОРМИ І РОЗМІРІВ 

ЗАГОТОВОК ПРИ ВИТЯГЯГУВАННІ КОРОБЧАСТИХ 

ДЕТАЛЕЙ РІЗНОЇ У ПЛАНІ ФОРМИ МЕТОДОМ 

ЗВОРОТНЬОГО ВИТЯГУВАННІ 

4.1 Схема для моделювання  процесу зворотного витягування 

коробок різної у плані форми 

Для того, щоб максимально ефективно використати матеріал заготовки 

для витяжки деталі змоделюємо процес зворотної витяжки у програмному 

середовищі DEFORM 3D.  

Мета моделювання полягає у тому, щоб з готової, витягнутої, об’ємної 

коробки  без фестонів отримати плоску заготовку. Для здійснення цієї 

операції необхідно врахувати всі зазори між інструментами та врахувати 

поведінку металу. Також потрібно забезпечити стійкість стінок у процесі 

зворотнього витягування,  

Експериментальним методом було винайдено найбільш раціональну 

схему зворотної витяжки коробчастих деталей. На Рис. 4.1 зображено схему 

зворотної витяжки для квадратної форми. Однак для коробок різної форми 

вона матиме аналогічну форму у розрізі, тільки у плані зі зміною форми 

коробки змінюватиметься і схема (для трикутної – трикутна, для п’ятикутної 

– п’ятикутна і т.д.)  

На Рис. 4.1 зображено схему зворотного витягування коробчастого 

виробу квадратної в плані форми. Для коробок інших форм у плані схема 

витягування буде подібною. 
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Рис. 4.1 Схема для зворотного витягування коробчастих деталей 
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На схемі зображена матриця (1), вона забезпечує зовнішній притиск 

стінки коробки, З внутрішньої сторони коробки притиск забезпечує верхній 

пуансон (2). Плита (4) нерухома і забезпечує «вирівнювання» стінок і 

радіусних заокруглень коробки. Нижній пуансон (3) рухається вгору і тим 

самим переміщує коробку (5) вгору до верхньої плити. Головною 

особливістю схеми є те, що верхній та нижній пуансони рухаються з 

однаковою швидкістю, таким чином забезпечується щільний притиск 

внутрішньої та зовнішньої сторін і дна коробки. Пуансони повністю 

повторюють форму коробки, верхній – внутрішню, нижній – зовнішню. 

Радіусні заокруглення матриці та верхньої плити обрані такі ж як і при 

традиційній витяжці і забезпечують зазор між собою рівний товщині стінки 

коробки, або дещо більші для впевненого проходу матеріалу. 

Через конструктивні обмеження провести процес до повного 

вирівнювання заготовки неможливо. Тому при переміщенні пуансонів у 

верхню точку інструменти змінювались на дві плоскі однакові плити. Нижня 

плита – нерухома, а верхня опускається до того моменту, доки зазор між 

ними досягає товщини металу і тим самим вирівнює коробку у плоску 

заготовку. 

4.2 Результати моделювання зворотного витягування коробки 

трикутної у плані форми 

Об’єктом моделювання являється коробка трикутної у плані форми. 

Трикутник в основі являється рівностороннім та описаний навколо кола Ø100 

мм. Параметри коробки 

- H = 50 мм; 

- A = 145 мм; 

- B = 145 мм; 

- R = 10 мм. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%98
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Поетапний перебіг зворотної витяжки трикутної коробки описується та 

зображується в таблиці 4.1 

Таблиця 4.1 

Перебіг зворотної витяжки трикутної коробки. 

Етап зворотної витяжки 
Графічне зображення ходу зворотної 

витяжки в певний етап процесу 

1. Заготовка для зворотного 

витягування у вигляді трикутної 

коробки (ідеальної, без фестонів) 

 

2. Початок зворотного витягування. 

Верхня частина коробки починає 

переходити у площину 

перпендикулярну стінкам. 
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3. Стінки і радіусні заокруглення 

коробки майже повністю 

перейшли у площину 

перпендикулярну стінкам. 

 

4. Плоска заготовка отримана 

зворотнім витягуванням з 

об’ємної трикутної коробки. 

 

Стінки коробки майже повністю відгинаються. Більш цікаво поводить 

себе метал у радіусних заокругленнях, для наглядності зробимо покрокове 

суміщення контурів коробки при зворотному витягуванні (Рис 4.2). 
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Рис. 4.2 Суміщення контурів трикутної коробки в процесі зворотної 

витяжки 

4.3 Результати моделювання зворотного витягування коробки 

квадратної у плані форми 

Об’єктом моделювання являється коробка квадратної у плані форми. 

квадрат в основі являється рівностороннім та описаний навколо кола Ø100 

мм. Параметри коробки 

- H = 50 мм; 

- A = 100 мм; 

- B = 100 мм; 

- R = 10 мм. 

Поетапний перебіг зворотної витяжки квадратної коробки описується та 

зображується в таблиці 4.2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%98
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Таблиця 4.2 

Перебіг зворотної витяжки квадратної коробки. 

Етап зворотної витяжки 
Графічне зображення ходу зворотної 

витяжки в певний етап процесу 

1. Заготовка для зворотного 

витягування у вигляді квадратної 

коробки (ідеальної, без фестонів) 

 

2. Початок зворотного витягування. 

Верхня частина коробки починає 

переходити у площину 

перпендикулярну стінкам. 
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3. Стінки і радіусні заокруглення 

коробки майже повністю 

перейшли у площину 

перпендикулярну стінкам. 

 

4. Плоска заготовка отримана 

зворотнім витягуванням з 

об’ємної квадратної коробки. 

 

Стінки коробки майже повністю відгинаються. Більш цікаво поводить 

себе метал у радіусних заокругленнях, для наглядності зробимо покрокове 

суміщення контурів коробки при зворотному витягуванні (Рис 4.3). 
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Рис. 4.3 Суміщення контурів квадраної коробки в процесі зворотної 

витяжки 

4.4 Результати моделювання зворотного витягування коробки 

п’ятикутної у плані форми 

Об’єктом моделювання являється коробка п’ятикутної у плані форми. 

п’ятикутник в основі являється рівностороннім та описаний навколо кола 

Ø100 мм. Параметри коробки 

- H = 50 мм; 

- A = 70 мм; 

- B = 70 мм; 

- R = 10 мм. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%98
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Поетапний перебіг зворотної витяжки п’ятикутної коробки описується 

та зображується в таблиці 4.3 

Таблиця 4.3 

Перебіг зворотної витяжки п’ятикутної коробки. 

Етап зворотної витяжки 
Графічне зображення ходу зворотної 

витяжки в певний етап процесу 

1. Заготовка для зворотного 

витягування у вигляді 

п’ятикутної коробки (ідеальної, 

без фестонів) 

 

2. Початок зворотного витягування. 

Верхня частина коробки починає 

переходити у площину 

перпендикулярну стінкам. 
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3. Стінки і радіусні заокруглення 

коробки майже повністю 

перейшли у площину 

перпендикулярну стінкам. 

 

4. Плоска заготовка отримана 

зворотнім витягуванням з 

об’ємної п’ятикутної коробки. 

 

Стінки коробки майже повністю відгинаються. Більш цікаво поводить 

себе метал у радіусних заокругленнях, для наглядності зробимо покрокове 

суміщення контурів коробки при зворотному витягуванні (Рис 4.4). 
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Рис. 4.4 Суміщення контурів п’ятикутної коробки в процесі зворотної 

витяжки 

4.5 Результати моделювання зворотного витягування коробки 

шестикутної у плані форми 

Об’єктом моделювання являється коробка шестикутної у плані форми. 

шестикутник в основі являється рівностороннім та описаний навколо кола 

Ø100 мм. Параметри коробки 

- H = 50 мм; 

- A = 57 мм; 

- B = 57 мм; 

- R = 10 мм. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%98
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Поетапний перебіг зворотної витяжки шестикутної коробки описується 

та зображується в таблиці 4.4 

Таблиця 4.4 

Перебіг зворотної витяжки шестикутної коробки. 

Етап зворотної витяжки 
Графічне зображення ходу зворотної 

витяжки в певний етап процесу 

1. Заготовка для зворотного 

витягування у вигляді 

шестикутної коробки (ідеальної, 

без фестонів) 

 

2. Початок зворотного витягування. 

Верхня частина коробки починає 

переходити у площину 

перпендикулярну стінкам. 
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3. Стінки і радіусні заокруглення 

коробки майже повністю 

перейшли у площину 

перпендикулярну стінкам. 

 

4. Плоска заготовка отримана 

зворотнім витягуванням з 

об’ємної шестикутної коробки. 

 

Стінки коробки майже повністю відгинаються. Більш цікаво поводить 

себе метал у радіусних заокругленнях, для наглядності зробимо покрокове 

суміщення контурів коробки при зворотному витягуванні (Рис 4.5). 
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Рис. 4.5 Суміщення контурів п’ятикутної коробки в процесі зворотної 

витяжки 

4.6 Висновки до розділу 4 

Було проведено моделювання зворотного витягування коробчастих 

деталей трикутної, квадратної, п’ятикутної та шестикутної у плані форми. 

Для всіх форм коробок заготовками були коробки ідеальної форми (без 

фестонів). Отже ми можемо зробити наступні висновки: 

- Була доведена можливість проведення зворотного витягування 

шляхом моделювання процесу в програмному комплексі DEFORM 

3D; 
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- Проведений аналіз форми заготовок для прямого витягування 

досліджуваних типів коробок; 

- Проведений аналіз зміни форми деталі в процесі зворотного 

витягування; 

- Отримані плоскі фігурні заготовки для подальшого прямого 

витягування з метою визначення можливості отримання деталей без 

фестонів.  
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РОЗДІЛ 5 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОСТІ ФОРМИ І РОЗМІРІВ 

ЗАГОТОВОК ОТРИМАНИХ ПРИ ЗВОРОТНОМУ 

ВИТЯГУВАННІ ТА ТРАДИЦІЙНИХ ЗАГОТОВОК 

КОРОБЧАСТИХ ДЕТАЛЕЙ РІЗНОЇ У ПЛАНІ ФОРМИ 

5.1 Порівняння результатів моделювання прямого витягування 

трикутної коробки із заготовки розрахованої традиційним методом та із 

заготовки отриманої моделюванням зворотного витягування 

Головною метою роботи є збільшення корисної висоти коробки, тобто 

висоти коробки, яку вже не  потрібно обрізати. 

Порівняємо корисні висоти для трикутної коробки. Для того, щоб 

оцінити різницю корисних висот коробок розглянемо їх у фронтальній 

проекції (Рис. 5.1). 

 

 Рис. 5.1 Зображення коробок трикутної форми отриманих з  

а) дослідної  та б) традиційної заготовок 

Як бачимо з Рис. 5.1 корисна висота для коробки отриманої з дослідної 

заготовки сягає 49,9 мм, в той час як для коробки отриманої з традиційної 

заготовки становить всього 35,7 мм. За допомогою дослідження вдалося 
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отримати корисну висоту коробки на 28,4% більше ніж було отримано з 

традиційних заготовок 

5.2 Порівняння результатів моделювання прямого витягування 

квадратної коробки із заготовки розрахованої традиційним методом та із 

заготовки отриманої моделюванням зворотного витягування 

Порівняємо корисні висоти для квадратної коробки. Для того, щоб 

оцінити різницю корисних висот коробок розглянемо їх у фронтальній 

проекції (Рис. 5.2). 

 

 Рис. 5.2 Зображення коробок квадратної форми отриманих з  

а) дослідної  та б) традиційної заготовок 

Як бачимо з Рис. 5.2 корисна висота для коробки отриманої з дослідної 

заготовки сягає 49,4 мм, в той час як для коробки отриманої з традиційної 

заготовки становить всього 43,3 мм. За допомогою дослідження вдалося 

отримати корисну висоту коробки на 12,3% більше ніж було отримано з 

традиційних заготовок. 
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5.3 Порівняння результатів моделювання прямого витягування 

п’ятикутної коробки із заготовки розрахованої традиційним методом та 

із заготовки отриманої моделюванням зворотного витягування 

Порівняємо корисні висоти для п’ятикутної коробки. Для того, щоб 

оцінити різницю корисних висот коробок розглянемо їх у фронтальній 

проекції (Рис. 5.3). 

 

 Рис. 5.3 Зображення коробок п’ятикутної форми отриманих з  

а) дослідної  та б) традиційної заготовок 

Як бачимо з Рис. 5.3 корисна висота для коробки отриманої з дослідної 

заготовки сягає 49,7 мм, в той час як для коробки отриманої з традиційної 

заготовки становить всього 46,5 мм. За допомогою дослідження вдалося 

отримати корисну висоту коробки на 6,4% більше ніж було отримано з 

традиційних заготовок. 

5.4 Порівняння результатів моделювання прямого витягування 

шестикутної коробки із заготовки розрахованої традиційним методом та 

із заготовки отриманої моделюванням зворотного витягування 

Порівняємо корисні висоти для шестикутної коробки. Для того, щоб 

оцінити різницю корисних висот коробок розглянемо їх у фронтальній 

проекції (Рис. 5.4). 
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 Рис. 5.4 Зображення коробок шестикутної форми отриманих з  

а) дослідної  та б) традиційної заготовок 

Як бачимо з Рис. 5.4 корисна висота для коробки отриманої з дослідної 

заготовки сягає 49,8 мм, в той час як для коробки отриманої з традиційної 

заготовки становить всього 46,8 мм. За допомогою дослідження вдалося 

отримати корисну висоту коробки на 6,2% більше ніж було отримано з 

традиційних заготовок. 

5.5 Висновки до розділу 5 

В даному розділі були розглянуті результати моделювання прямого 

витягування коробчастих виробів різної у плані форми з заготовок отриманих 

дослідним шляхом та порівняння результатів з традиційної заготовки.  

Як показало дослідження приріст корисної висоти коробки, заготовку 

для якої було знайдено дослідним шляхом досить значний. Що у свою чергу 

сприяє зменшенню кількості металу, що йде у відхід через обрізку фестонів. 

Для підсумування введемо отримані дані у зведену таблицю 14. 
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Таблиця 5.1 

Порівняльна характеристика зміни корисної висоти коробки. 

 

Форма коробки 
Відсоток збільшення корисної 

висоти коробки 

Трикутна коробка 28,4 % 

Квадратна коробка 12,3 % 

П’ятикутна 6,4 % 

Шестикутна 6,2 % 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Проведено аналіз моделювання витяжки з традиційних заготовок 

коробок різної у плані форми. Встановлено, що метод розрахунку заготовок 

недосконалий і потребує розробку нового методу знаходження оптимальної 

форми заготовок. 

У ході дослідження було розроблено метод отримання форми заготовок 

для коробок різної у плані форми за допомогою зворотного витягування. За 

допомогою розробленого методу ми отримали індивідуальні форми 

заготовок для трикутної, квадратної, п’ятикутної та шестикутної коробок. 

Для перевірки отриманих заготовок було проведено моделювання 

прямої витяжки з отриманих у ході дослідження заготовок. Моделювання 

показало, що метод працює і дає позитивні результати. 

Було поведено порівняльний аналіз для деталей отриманих з 

традиційних заготовок та деталей отриманих із заготовок отриманих у ході 

дослідження. Встановлено, що корисна висота коробок отриманих з 

заготовок отриманих дослідженим методом більша для трикутних – на 

28,4%, для квадратних – на 12,3%, для п’ятикутних – на 6,4%, для 

шестикутних – на 6,2%. 

Встановлено, що досліджена технологія може використовуватись для 

будь-яких типів коробок різної в плані використаний у масовому та  

серійному виробництві, що дасть значний економічний ефект. 
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