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УДК 378 
 

РОЗВИТОК КАФЕДРИ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

ТА ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОБРОБКИ ТИСКОМ 

У НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 
 

ЧУХЛІБ В.Л., д.т.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерного 
моделювання та інтегрованих технологій обробки тиском, Національний 
технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна 
 

Сучасний розвиток вищої освіти, як в світі, так і в Україні відбувається у 
взаємозв’язку з тими процесами, які змінюють навколишне середовище 
людини. Освіта, а вища освіта є її складовою, базується на загальних потребах 
людства. Зараз відбувається глобалізація вищої освіти. Ця глобалізація, в свою 
чергу, базується на розвитку інформаційних технологій. Звичайний вимір 
освіти завжди базується на тих особистостях та школах, як в педагогіці, так і в 
науці. При цьому є напрямки освіти, які вже не одне століття зарекомендовали 
себе, як найбільш доцільні та найбільш ефективні. Як говорять – людина 
повина бути здоровою та освіченою. 

Одним з таких найбільш авторитетних закладів вищої освіти в Україні є 
сучасний Національний технічний університет «Харківський політехнічний 
інститут» (НТУ «ХПІ»). Він був заснований більше 135 років тому в 1885 році. 
І за цей час не тільки зберіг свій потенциал в галузі вищой освіти, але й зумів 
його примножити. Перший випуск студентів у 1890 році складав декілька 
десятків осіб, а в 2020 році – декілька тисяч фахівців. 

У структурі НТУ «ХПІ» з самого початку його створення (у 1885 році), 
коли ще не було кафедр, а тільки відділення, у першому випуску 1890 року 
близько третини були студентами – фахівцями з ковальської справи – інженери 
з обробки тиском. І коли настав момент організації кафедр, то кафедра з 
підготовки фахівців з обробки тиском була створена однією з найперших. Ця 
назва спеціальності і була закріплена – кафедра обробки металів тиском, яка 
була офіційна створена у 1929 році. Кафедра одна з найперших отримала своє 
приміщення площею більш 300 м

2
, на якій розташувалась її основа – 

лабораторія з устаткуванням, яке є серцем та критерієм істини пропонованих 
ідей та розроблених технологій, що розробляли спільно студенти та 
співробітники кафедри. Ця співпраця і є стимулом розвитку кафедри, як в 
минулому, так і в сьогоденні! 

Студент був і залишитьтся назавжди головним стимулом розвитку! Ця 
Людини формує основу запиту на Вищу Освіту. Вона формулює необхідні 
умови розвитку Вищої Освіти. При цьому заклад вищої освіти повинен завжди 
відкликатися на сучасні вимоги, як до змісту освіти, так і до її форми! Тільки це 
є стимулом розвитку та впевненності в майбутньому. Сучасний розвиток 
суспільства диктує багато вимог до освіти в цілому. Освіта повинна бути 
сучасною. Всі надбання людства повині відбиватися в рівні викладання та рівні 
знань. Все це стимулює до розвитку і дозволяє НТУ «ХПІ» бути сучасним і 
лідером. 
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Кафедра комп’ютерного моделювання та інтегрованих технологій обробки 
тиском є складовою частиною НТУ «ХПІ». Вона є сучасним втіленням кафедри 
обробки металів тиском, яка була перейменована у 2020 році на кафедру 
комп’ютерного моделювання та інтегрованих технологій обробки тиском. 
Сучайне найменування не є тільки зміною «табличкі». Кафедра розвивається і 
нова назва відображає сучасний напрямок, який потребує час. На кафедру 
прийшло багато молодих кваліфікованих викладачів, які закладають новий 
напрямок її розвитку. При цьому цей розвиток не можливий без їх особистого 
розвитку і закладання їх школи. А для цього і існує кафедра! 

Для можливості вписання в сучасні потреби було по новому розглянуто 
підхід до освіти на кафедрі. Зроблено значний акцент на візуалізації отриманих 
результатів шляхом комп’ютерного моделювання процесів обробки тиском. 
Розвивається програмне забезпечення процесів, які стали інтегрованими та 
об’єднують в собі найсучасніше та необхідніше. Зараз на кафедрі активно 
використовуються сучасні інформаційні технології з комп’ютерного 
моделювання процесів обробки тиском. Був підписаний Договір про Співпрацю 
з міжнародною компанією “Micas Simulation Ltd” (м. Оксфорд, Великобританія) 
в особі її директора Біби Миколи Вікторовича в результаті чого кафедрі 
безкоштовно було надано програмний продукт QFORM, який дозволяє 
моделювати найрізноманітніші процеси обробки тиском. У 2020 році, як 
підтвердження розвитку кафедри, ректором НТУ «ХПІ» Соколом Є.І. на 
кафедрі була створена навчальна аудіторія комп’ютерного моделювання 
процесів обробки тиском на 10 сучасних комп’ютерів з потужними технічними 
характеристиками для забезпечення Договора про Співпрацю (м. Оксфорд, 
Великобританія) на 10 ліцензійних безкоштовних місць для роботи в 
програмному середовищі QFORM. 

На кафедрі в 2021 році відбувається вже ХІІ Міжнародна науково-технічна 
конференція, яка носить назву «Інновації, моделювання, технології в 
машинобудуванні та металургії». Конференція є зібранням науковців, 
викладачів, аспірантів, студентів та представників промисловості, яка 
проводиться кафедрою КМІТ з метою доведення результатів наукових 
досліджень до широкого загалу; обміну науково-практичним досвідом 
видатних науковців міжнародного рівня; активізації науково-дослідної роботи; 
пошуку обдарованої молоді та створення умов для її творчого зростання. 

Усі ці процеси, які відбувались і відбуваються на кафедрі, призводять до 
розвитку, якій відображається на наборі студентів. Якщо в 2020 році на 
кафедру на денну форму навчання поступило 15 студентів, то в 2021 році на 
денну форму було набрано 54 студента. Саме це є розвитком кафедри і 
показником її росту. Кожен з цих студентів є цінним для кафедри. Адже саме 
вони зумовлюють розвиток кафедри. Ці студенти вірять в те, що ті знання, які 
вони отримують на кафедрі комп’ютерного моделювання та інтегрованих 
технологій обробки тиском дозволять їм зайняти достойне місце в сучасному 
світі. І основна задача кафедри виправдати ці сподівання! Колектив кафедри 
прикладає і в майбутньому буде прикладати всі необхідні зусилля для цього! 
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УДК 621 
 

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ РОБОТИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО 

ІНСТИТУТУ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ І ТРАНСПОРТУ У 2020-2021 

РОКАХ 
 

ЄПІФАНОВ В.В., директор навчально-наукового інституту механічної 

інженерії і транспорту (ННІ МІТ), НТУ «ХПІ», Харків, Україна  

КЛІТНОЙ В.В., заступник директора з наукової роботи ННІ МІТ, НТУ 

«ХПІ», Харків, Україна 
 

Розвиток сучасного виробництва потребує підготовки нового покоління 

дослідників та висококваліфікованих фахівців, готових до здійснення 

інноваційної діяльності в умовах ринкової економіки. Тому вагомою складовою 

діяльності Навчально-наукового інституту механічної інженерії і транспорту, 

до складу якого входять 14 кафедр, є наукова робота. 

З кожним роком інститут підвищує обсяги виконаної науково-дослідної 

роботи. Так у 2018 році обсяг держбюджетної, прикладної та госпдоговірної 

тематики кафедр склав 6020 тис. грн., у 2019 році сбільшився до 6246,8 тис. 

грн., а в 2020 році виріс до 7115,145 тис. грн., з яких: госпдоговірна тематика – 

1503,5 тис. грн., прикладні науково дослідні розробки – 3933,6 тис. грн., 

фундаментальні – 1318,045 тис. грн., науково-технічні розробки – 360,0 тис. 

грн. В рамках зазначених робіт кафедрами здійснюється виконання завдань 

перспективного плану розвитку наукових напрямів, проводятся дослідження і 

розробки, оновлюється та модернізується матеріально-технічна база. 

В інституті плідно працюють визнані наукові школи. За 2020 р. кафедрами 

ННІ МІТ опубліковано 15 монографій, отримано 39 охоронних документів, 

видано більше 600 наукових праць, серед яких 273 у фахових виданнях, 100 у 

журналах, що індексуються у базі даних Scopus та 24, які індексуються Web of 

Science.  

Активну участь у науковій роботі інститута приймають студенти. У 2020-

2021 рр. 50 студентів приймали участь у Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт, отримали 18 призових місць (1 місце – 2; 2 місце 

– 5; 3 місце – 11), три призера міжнародних та регіональних конкурсів. Дві 

команди зі студентами і аспірантами представниками інституту увійшли до 

п’ятірки кращих стартапів ХПІ – відбір CIG R&D Lab. Кращі зі студентів 

продовжують навчання в аспірантурі. У 2020-2021 рр. захищено 13 

кандидатських та 3 докторські дисертації. Молоді вчені інституту також серед 

кращих в НТУ «ХПІ»: Євгенія Басова серед призерів конкурсу «Кращий 

молодий науковець 2020 року».  

Наукова робота працівників інституту традиційно оцінюється на 

найвищому рівні. Так у 2020 році за вагомий особистий внесок у розвиток 

науки, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм були відзначені 

високими державними нагородами Олександр Пермяков, Віталій Єпіфанов та 

Микола Ткачук. 
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УДК 622.788.32: 621.777.06 

 

СТВОРЕННЯ НОВИХ МОДИФІКАЦІЙ ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ 

ДЛЯ БРИКЕТУВАННЯ ДРІБНОФРАКЦІЙНИХ СИРОВИННИХ 

МАТЕРІАЛІВ 
 

БАЮЛ К.В., к.т.н., старший науковий співробітник відділу 

технологічного обладнання та систем управління, Інститут чорної металургії 

ім. З.І. Некрасова НАН України, Дніпро, Україна 

ВАЩЕНКО С.В., к.т.н., старший науковий співробітник відділу 

технологічного обладнання та систем управління, Інститут чорної металургії 

ім. З.І. Некрасова НАН України, Дніпро, Україна 

ХУДЯКОВ О.Ю., к.т.н., старший науковий співробітник відділу 

технологічного обладнання та систем управління, Інститут чорної металургії 

ім. З.І. Некрасова НАН України, Дніпро, Україна 

 

Якість брикетів, що виробляється з дрібнофракційних сировинних 

матеріалів в металургійній та суміжних галузях промисловості значною мірою 

визначається параметрами технології їх виробництва [1, 2]. Проте, технологія 

брикетування сировини завжди розробляється з врахуванням конструктивних 

особливостей обладнання для її реалізації.  

Розширення області застосування валкових пресів та зростання різномаїття 

матеріалів перероблюваних за їх допомогою призводить для необхідності 

створення нових модифікацій валкових пресів. 

З використанням технічних рішень, створених спеціалістами Інституту 

чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, розроблена документація на 

виготовлення декількох нових модифікацій валкових пресів вдосконаленої 

конструкції [3].  

Перша – для роботи з гравітаційною подачею шихти в осередок деформації 

зі збільшеною шириною робочої поверхні валків (2×360 мм) для досягнення 

високої продуктивності до 50т/годину.  

Друга модифікація преса відрізняється зменшеною шириною робочої 

поверхні валків (2×202 мм) і оснащена підпресовниками шнекового типу, які 

дозволяють брикетувати матеріали з малою насипною щільністю (0,6 ≤ г/см
3
), 

зниженою сипучістю та таких, що потребують досягнення високих значень 

коефіцієнта ущільнення (≥3,0). Максимальна можлива родуктивність цієї 

модифікації становить 30 т/год.  

Третя модифікація скомпонована за модульним принципом та призначена 

для виробництва брикетів, в тому числі, з композитних дрібнофракційних 

сировинних матеріалів з високою насипною щільністю (≥0,6 г/см
3
) при 

гравітаційній подачі матеріалу в валки, а також матеріалів, що мають малу 

насипну щільність (0,2...0,6 г/см
3
) при оснащенні преса шнековим 

підпресовником. Дана модифікація преса реалізована в промисловості та 

показала свою ефективність. 
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Розроблені модифікації валкових пресів призначені для брикетування 

дрібнофракційних матеріалів, переважно, фракції 0...5 мм. Частота обертання 

валків становить до 10 хв
-1

, в залежності від комплектації лінії приводу. 

Виконано порівняльний аналіз показників ефективності створених пресів з 

показниками пресів інших розробників, в результаті якого встановлено:  

1. Поєднання величини силових параметрів (максимальне і питоме зусилля 

пресування) та продуктивності відповідають середнім значенням аналогічних 

машин провідних виробників і дозволяють брикетувати широкий спектр 

дрібнофракційних матеріалів, як з малою насипною щільністю (0,2...0,6 г/см
3
), 

так і з високою (≥0,6 г/см
3
).  

2. Співвідношення маси пресів та їх продуктивності показує, що в 

порівнянні з аналогічними валковими машинами він має хороші показники, а 

по відношенню до штемпельних пресів має незаперечну перевагу.  

3. Розроблені преси мають малу енергоємність. Так для третьої 

модифікації при максимальному значенні продуктивності (17,5 т/год) має 

питому енергоємність 5,14 кВт×год/т. Це є хорошим показником для валкових 

пресів та суттєво відрізняється в кращу сторону в порівнянні з штемпельним 

пресом. При цьому слід враховувати, що існує значна кількість фракційних 

шихт, схильних до псевдорозрідження в осередку деформації, які мають чітко 

виражену пружну післядію. В цьому випадку для отримання якісних брикетів 

доводиться знижувати частоту обертання шнека і валків. У такому режимі 

спостерігається зростання силових параметрів брикетування і збільшення 

енергоємності преса, що в ряді технологічних ліній цілком припустимо.  

Розроблені преси є перспективними розробками для створення та 

впровадження технологій для виробництва брикетів з металургійної, хімічної 

сировини та енергетичноцінних матеріалів. 
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Задача отримання достовірних даних щодо опору втомі конструкційних 

матеріалів є актуальною для багатьох галузей економіки, оскільки переважна 

більшість інженерних конструкцій працює в умовах дії циклічних навантажень, 

коли визначальним видом руйнування є втома. Оскільки повністю відмовитися 

від тривалих випробувань на втому на сьогодні не є можливим, а матеріальні та 

часові витрати на забезпечення таких випробувань є очевидними, то 

актуальним залишається розвитком методик прогнозування циклічної 

довговічності конструкційних матеріалів на великих базах періодичного 

навантаження. 

Метою роботи є дослідження можливості оцінювання граничного стану 

вуглецевих та малолегованих сталей на основі моделі процесу багатоциклової 

втоми (БЦВ) матеріалів для ковальсько-штампувального обладнання, яка 

враховує структурну морфологію та вид напружено-деформованого стану 

матеріалу елементів конструкцій. 

Запропонована модель ґрунтується на гіпотезі про існування полюсу 

кривих БЦВ матеріалів одного класу з різною технологічною спадковістю, 

згідно якої окрім величин числа циклів до руйнування та амплітуди напружень 

циклу, змінною виступає також показник нахилу кривої втоми (параметр m), 

величина якого зумовлена технічним станом матеріалу виробу. Таким чином, 

темп циклічного деградування матеріалу задається величиною параметра m як 

мірою стійкості локального об’єму до зовнішнього навантаження в умовах 

БЦВ. Під руйнуванням при цьому розуміють втрату здатності матеріалу 

пружно опиратися зовнішньому навантаженню при досягненні критичного 

розміру зони незворотних структурних змін (пошкоджень) в локальному об’ємі 

матеріалу. 

Процес деградації та руйнування локального об’єму V (рис. 1) активується, 

насамперед, прикладанням зовнішнього навантаження (σa, εa), що забезпечує 

виникнення в його околиці поля локальних напружень, які зумовлюють 

пружно-пластичну поведінку матеріалу (εa = εel + εpl). Із збільшенням 

зовнішнього навантаження внаслідок дії напружень σd, які є необхідними для 
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руху дислокацій, зростає частка непружно здеформованої частини (εpl, Vpl) 

локального об’єму, що розглядається.  

 
Рисунок 1 – Схема деградування матеріалу до граничного стану 

 

При цьому відношення питомої пружної енергії локального об’єму W'el до 

питомої енергії його непружного деформування W'pl описується наступним 

виразом: 
 

σε α σ
1

ε σ

el a a
W

pl pl d

W
C

W

   
       

, 

в якому питому відносну енергію можна розглядати як покажчик жорсткості 

локального НДС. 

Вплив циклічного навантаження на змінювання НДС локального об’єму 

можна оцінити логарифмічною мірою відносного числа циклів навантаження, 

яка описується виразом: 
 

NNn  lglg , 

де N – загальна кількість циклів навантаження, що є необхідною задля 

досягнення граничного стану матеріалу; N' – кількість циклів від початку 

навантаження, протягом якого непружні деформації локального об’єму 

розглядаються як зворотні (тобто не призводять до накопичення пошкоджень 

локального об’єму). 

Оскільки крива втоми описує граничний стан матеріалу, що досягається в 

результаті спільної дії силових та часових факторів, то мірою стійкості 

локального об’єму до зовнішнього навантаження в умовах БЦВ є вираз 
 

  WCnm  1 , 

в якому безрозмірний параметр m враховує ступінь упорядкованості структури 

матеріалу, а також вид НДС локального об’єму, що є відповідальним за 

руйнування матеріалу. 
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ВИЯВЛЕННЯ МОЖЛИВИХ КОМБІНАЦІЙ БІМЕТАЛЕВИХ З’ЄДНАНЬ 

НА ПРИКЛАДІ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИДАВЛЮВАННЯ 
 

БЕНЬ А.М., старший викладач кафедри ОМТ, Національний університет 

«Запорізька політехніка», Запоріжжя, Україна 

 

Сучасні тенденції виробництва полягають у використанні заготовок, до 

яких висуваються особливі експлуатаційні умови, які неможливо поєднати в 

одному матеріалі. Цим зумовлюється виготовлення спеціалізованих 

біметалевих виробів.  

Для виявлення можливих комбінацій поєднання матеріалів біметалу 

методом видавлювання було проведено моделювання із використанням 

програмного комплексу QForm. 

В ході роботи встановлено, що сприятливим для формоутворення 

біметалевої заготовки при видавлюванні є західний кут матриці, рівний 60°. 

При видавлюванні із більшим кутом спостерігаються значні мертві зони, які 

гальмують процес деформації (рис. 1).  

  
а    б 

Рисунок 1 – Формоутворення біметалевої заготовки:  

а – процес розшарування; б – сталий процес 

 

В ході моделювання визначено характеристики факторів гярячої 

деформації в полі заготовок та інструменту (рис. 2). 
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а       б 

Рисунок 2 – Показники факторів гарячої деформації: 

а – поле пластичної деформації; б – поле середнього напруження 

 

Під час розрахунків було виявлено поєднання, які неможливо утворити в 

заданій моделі, а також поєднання, рекомендовані до виконання (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Варіанти комбінації матеріалів біметалу 
 Д16 Mg М1 Ст45 ХН75МБТЮ 40ХН2М2 Ст10 

М1 + +  – – – – 

Ni   +     

Д16    –   – 

 

Встановлено, що при видавлюванні заготовок із комбінацією твердого і 

м’якого металів відбувається розшаровання; при видавлюванні споріднених 

матеріалів – міцне з’єднання шляхом ковальського зварювання. 

Розлянувши процес деформації, можна зробити наступні рекомендації: 

- відношення діаметрів заготовки до видавленої деталі D/d ≤ 1,7; 

- поєднання матеріалів: алюміній – мідь (та їхні сплави), магній – мідь (та 

їхні сплави), нікель – мідь (та їхні сплави). 
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Computer modeling of materials processing is a very effective way to predict 

the expected result. This approach is relevant today, as it can significantly reduce the 

cost of time and samples in the study of a particular issue. 

Surface hardening methods, which include surface deformation under friction 

conditions, are gaining considerable scientific interest today. The method of 

thermofrictional hardening (TFH) involves heating and deformation of the surface to 

be treated, and is a fast and economical tool that is characterized by high efficiency. 

It is known that according to previous studies [1‒3] in the process of contact of 

the tool with the workpiece there is a heating of its surface layer, resulting in phase 

and structural transformations. The heating of the surface depends on the intensity of 

the heat flow into the workpiece, which occurs during processing due to friction 

forces. 

The use of computer modeling and mathematical planning of the experiment 

with the construction of a mathematical model allowed to evaluate the influence of 

TFH parameters on microhardness. This can be seen from equation (1), which is 

made for a sample of steel 15H11MF. In this case, TFH was carried out according to 

the optimal mode [3‒4] in the initial state after hardening with low-temperature 

tempering. The obtained equation characterizes the dependence of the microhardness 

of the reinforced surface on the parameters of TFH: 

 

у1 = 525 + 45x1 + 40x2 ‒ 40x1x2.    (1) 

 

Thus, the evaluation of the coefficients obtained in this equation showed that 

the microhardness of the surface hardened layer such TFH parameters as feed rate S 

(denoted х1) and processing depth t (denoted х2), affect almost equally. Accordingly, 
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to increase the microhardness of the reinforced layer, it is necessary to increase the 

feed rate S and the depth of processing t. 

The result of the simulation was the construction of a graphical dependence 

(Fig. 1), which allowed a clear choice of TFH parameters during hardening, namely 

the value of the feed rate S and the depth of processing t. 
 

 
Figure 1 – Graphs of microhardness dependence on TFH modes in the mode range  

S = 30–100 mm/sec and t = 0.2–0.7 mm for samples in the initial state after hardening and low-

temperature tempering of steel 15H11MF 

 

Their use in different proportions allows to obtain the required microhardness 

of the surface. In this case, this optimization was performed in the mode range, where 

the feed rate S varied from 30 to 100 mm/s, and the depth of processing t from 0.2 to 

0.7  mm This range allows to predict different combinations of TFH modes to obtain 

the required surface microhardness. 
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A large variety of profile slots including closed ones (with limited space for 

placing separated chips) is used in general machine-building parts. At the same time 

the possibility of timely removal of swarf during milling of closed slots by traditional 

methods is almost impossible especially in automated production. This determines 

the feasibility of swarf removing formed during milling operations using of pressure 

jets of cutting fluid [1]. 

At the same time there are almost no theoretical developments and the necessary 

computational dependences for determination the rational values of the systems 

parameters that exert the hydrodynamic force of pressure jets of cutting fluid on the 

separated swarf in order to remove it from the working area. 

Two main variants of the system functioning have been developed – verification 

and calculation. The test variant is focused on determining the values of the 

parameter of the machined surfaces roughness Ra of the T-shaped slots based on the 

specified values of the parameters (
0p , 0d , l ) of the swarf removal system. The 

design option involves determination of the required values of the swarf removal 

system parameters (
0p , 0d , l ) based on the specified value of the roughness 

parameter Ra of the machining surfaces. 

Integral mathematical models of the operation of the swarf removal system 

during T-slots milling which implement two options of calculations include the 

following partial models. MM1 hydrodynamic influence of pressure jets of cutting 

fluid ( , , )hd о оF f d p l . MM2 movement of the drawing body formed by removed 

swarf ( ,  ,  ,...)jet сF f S L f . MM3 determination of the resistance coefficient to 

drawing body displacement ( ,  ,...)сf f Ra p . MM4 surface quality ( , ,...)Ra f L S . 

The developed variant of the simulation model of functioning of swarf removal 

systems by cutting fluid jets during T-shaped slots milling is focused on 

determination of optimal parameters of such systems. 
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Виправлення листів є одним з важливих етапів отримання якісної 

металопродукції. Підвищення вимог до геометричних характеристик 

листопрокатної продукції визначає розвиток листоправильних машин з точки 

зору підвищення ефективності процесу і розширення їх можливостей для 

реалізації правки листів з високоміцних марок сталей.  

При моделюванні правки істотну роль відіграють прийняті граничні умови, 

до яких відносяться умови тертя, особливості знакозмінної пружно-пластичної 

деформації і граничні значення обтиснень. В якості методів моделювання 

правки використовуються чисельні [1] і скінченно-елементні моделі [2] або їх 

комбінації [3].  

Метою даної роботи є визначення налаштувань верхньої касети роликів 

листоправильної машини (ЛПМ) шляхом знаходження максимально можливого 

перекриття робочих роликів при розбіжності за товщиною та межи плинності 

одного листа. 

При вирішенні поставлених завдань в якості цільової функції була 

використана чисельна математична модель процесу правки [3], а також її 

програмна реалізація, яка дозволяє визначати кривизну листа після правки в 

залежності від індивідуального налаштування роликів ЛПМ: 

 

[𝑊] = 𝑓(𝑛, 𝑑, 𝑡, 𝐵, 𝐸, 𝜒0, ℎ, 𝜎),  

де [𝑊] – масив налаштувань роликів, 𝑛 – кількість роликів, 𝑑 – діаметр роликів, 

𝑡 – відстань між роликами одного ряду (верхнього або нижнього), 𝐵 – ширина 

листа, 𝐸 – модуль пружності матеріалі листа, 𝜒0 – початкова кривизна листа, ℎ 

– товщина листа та 𝜎 – границя текучості матеріалу листа. 

В результаті експлуатації ЛПМ 2850 конструкції НКМЗ визначено, що листи 

з границею текучості понад 800 МПа можуть мати різнотовщинність в межах 

ГОСТ 19903-74 та змінність границею текучості для одного листа, які були 

визначені підчас лабораторних досліджень листів. Для урахуванням 
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вищеозначених розбіжностей для одного листа запропоновано сформувати 

матрицю можливих комбінацій за товщиною та межею плинності: 

 

[𝑊] = {

ℎ𝑚𝑖𝑛 𝜎𝑚𝑖𝑛

ℎ0 𝜎0

ℎ𝑚𝑎𝑥 𝜎𝑚𝑎𝑥

},  

де ℎ0 – номінальна товщина листа, ℎmin та ℎmax – мінімальна та максимальна 

товщина листа відносно ширини листа за показниками товщиноміра в межах 

ГОСТ 19903-74; σ0 – номінальна границя текучості листа, σmin та σmax – 

мінімальна та максимальна границя текучості листа відповідно до 

лабораторних досліджень. 

Після розрахунку матриці необхідно перевірити отримані комбінації при 

всіх можливих значеннях товщини та границя текучості листа, це дозволить 

отримати налаштування роликів з мінімальною кривизною листа після правки 

яке буде відповідати умовам захоплення, міцності роликів і необхідного рівня 

проникнення пластичної деформації по товщині листа. 

Розроблена методика передбачає успішну правку листа заданого 

типорозміру якщо виконується умова мінімальної кривизни листа після правки 

для усіх комбінацій товщин та меж плинності листа. 

В результаті реалізації запропонованої методики було отримані 

розрахункові залежності для товщини та границі текучості листів, розроблено 

розрахунковий модуль системи керування для ЛПМ 2850 конструкції НКМЗ, 

що враховує можливі комбінацій товщини та границь текучості листа. Дані 

залежності можуть бути використані в якості граничних умов при визначенні 

налаштувань ЛПМ, а також при проектуванні ЛПМ нових конструкцій. 
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Розробка та напрацювання технології виробництва гнутих профілів, 

процесу формотворення є складним завданням. Це пов’язано з необхідністю 

отримання кінцевого виробу без дефектів, але й при цьому потрібно 

оптимізувати витрати металу, зменшити енерговитрати, підвищити стійкість 

інструменту та інше. Різноманітні системи автоматизованого проектування 

(CAD/CAE) дозволяють значно підвищити ефективність проектування 

технологічних процесів виробництва гнутих профілів [1].  

В даній роботі розглянуто моделювання процесу виробництва гнутого 

профілю в спеціалізованій CAE-системі QForm. 

Процес моделювання формотворення гнутого профілю в QForm 

складається з таких етапів: 

– по попередньо розробленій технології виробництва заданого гнутого 

профілю потрібно розробити 3D-креслення валків та заготовки в CAD-

системах. В зв’язку з тим, що валки та заготовка симетричні, необхідно 

задавати лише половину 3D-моделі. Це дозволить зменшити завантаження 

ресурсів комп’ютера, що використовується при моделюванні; 

– дані креслення необхідно імпортувати в створений новий процес системи 

QForm (через формат файлів типу *.stp). Бажано, щоб даний процес складався з 

операцій, що відповідає кількості числа технологічних переходів  необхідних 

для виробництва заданого гнутого профілю [2]. Тип операції необхідно задати 

«Деформація» з додатковим параметром «З врахуванням пружно-пластичних 

деформацій» та підпараметром «Розвантаження після операції». Це дозволить 

враховувати пруженіння металу заготовки при виході з кліті; 

– виконати позиціювання інструменту та заготовки, задати  осі обертання 

валків конкретної операції і площину симетрії; 

– задати матеріал заготовки та інструменту, граничні умови. При заданні 

типу привода інструменту необхідно обрати «Універсальний» з вибором 

напряму та заданням швидкості обертання валків. Задається такий кут повороту 

обраного валка, щоб при виконанні кожної операції заготовка пересувалася на 

відстань не меншу від міжкліттєвої. Для направлення заготовки в наступну 

кліть можливо використовувати граничну умову, як «Штовхач» з заданням 

напрямку руху та швидкості не більшої від швидкості просування заготовки в 

клітях. 
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Після виконання вищенаведених операцій необхідно запустити розрахунок 

з подальшим отриманням необхідних результатів (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Моделювання процесу формотворення гнутого профіля в клітях стана за 

допомогою CAE-системи QForm 

 

Моделювання першого проходу профіля через валки всіх клітей буде 

попереднім, так-як потребує додаткових дій по позиціюванню та направленню 

заготовки в наступні кліті. Аналізувати результати моделювання напружено-

деформованого стану заготовки необхідно ті, що отриманні після повного 

проходу початкового кінця заготовки через всі кліті. 

QForm має широкий вибір інструменту для аналізу напружено-

деформованого стану заготовки під час формотворення в валках клітей, з 

подальшою візуалізацією результатів. 

Отже, для моделювання процесу формотворення при виробництві гнутих 

профілів можливо використовувати спеціалізовану CAE-систему QForm. Це 

дозволить  отримати кінцевий виріб при виробництві без дефектів, 

оптимізувати витрати металу, зменшити енерговитрати, підвищити стійкість 

інструменту та інше. 

Подальше дослідження буде направлене об’єднання одержаних параметрів 

моделювання напружено-деформованого стану заготовки в кожній кліті в одну 

модель. 
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The article presents the results of a study of the structure and properties of high-

copper cast irons with spherical graphite. The effect of copper on the solidification of 

cast irons is considered. At a high copper content (Cu > 6wt.%) in the structure of the 

castings, copper inclusions of various morphology are observed [1]. The presence of 

copper-based inclusions significantly changes the structural state of cast irons at 

micro and macro levels [2]. The process of formation of a heterogeneous state in 

conditions of excess copper depends on kinetic factors. 

Alloys obtained in induction furnaces using alloying and thermal treatment. The 

basic composition of cast iron should be attributed to the hypereutectic composition 

with increased carbon equivalent. 

By alloying (Cu 6…10 wt.%) and subcooling the melts, a special heterogeneous 

state of the castings with the formation of spherical inclusions G+Cu(ε-phase) was 

achieved (Fig. 1). Such alloys can be attributed to composite materials with the 

natural formation of a heterophase structure, that is, to the cast composites of 

endogenous origin [3]. 
 

        
Figure 1 – Structures high-copper cast irons in castings 

 

Based on the structural-phase analysis, a possible mechanism for the formation 

of the composite structure of cast irons is described, which is characterized by 

significant saturation with inclusions with high antifriction properties. The obtained 
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high-copper cast irons can be used as wear-resistant antifriction materials. The effect 

of structural adaptation of surface layers under sliding friction conditions established 

in the paper. Its essence boils down to the effective absorption of energy by spheroids 

G+Cu, especially under conditions of uneven compression, which is observed in the 

surface layers of friction. Moreover, with an increase in pressure in the contact zone 

spheroids G+Cu are pushed to the surface (Fig. 2), contributing to the effective 

dissipation of energy. 

 

         
Figure 2 – Deformation of G+Cu spheroids under compression, and in near surface layers of 

friction 

 

The alloys with a copper content of 8...10 wt.% are characterized by the greatest 

wear resistance it is shown in the work. This is due to the large number of spheroids 

G+Cu, which in the process of friction come to the surface and, in essence, play the 

role of a tribophase. The presence of finely dispersed inclusions of copper in the α- 

and γ-phases also contributes to increased wear resistance, but, apparently, because of 

the dispersion hardening of these phases. 

In the phase analysis, it was found that, according to the phase ratio, the alloys 

have a 1:3 sub-symmetries. This explains the high wear resistance during friction. 

Graphite and copper inclusions are assigned to tribo-phases. An important result of 

this work obtaining special complex inclusions should be considered G+Cu. They 

have a spherical shape and relatively large sizes 200 µm. The presence of these 

inclusions substantially supplements the known results of alloying cast iron with 

copper and relates to the scientific novelty of a work. The regular distribution of such 

inclusions with the elimination of their coagulation and sedimentation achieved. 
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Основним методом пошуку оптимального рішення з альтернативними 
варіантами є лінійне програмування. Останнє у галузі імпульсного 
штампування знаходиться у стадії розробки. Жодної задачі ще не вирішено. 
Відомо, що стійкість матриці, найбільш суттєво впливає на економічність 
процесу штампування вибухом. 

Вважаємо, що стійкість матриці залежить від твердості матеріалу матриці, 
часу деформації металу заготовки τ, робочого тиску на формоутворювальну 
поверхню матриці. У найпростішому випадку ця залежність має вигляд 

τ / oc HB p , 

де c  – стійкість матриці у часі; τ  – час тривалості дії зміцнювальних 

напружень; НВ – твердість матеріалу матриці; p  – тиск на формоутворювальну 

поверхню матриці. 
Після логарифмування цільова функція має вигляд 

ln ln τ ln lnc HB p   . 

Нерівності мають вигляд 
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R K K b

HB
    ,     (2) 

0,5
0,5

0
min0,5 ρ 2π 1l

K
HB c E v

K


  

       
   

,   (3) 

1σ 0,383D

s Dp HB K    , 

де K – коефіцієнт динамічності матеріалу матриці; β  – коефіцієнт Лоде;           

R – радіус порожнини матриці (найменший за перерізом); K – коефіцієнт у 

залежності σ ( )s f HB ; ob  – товщина стінки матриці; Е – модуль пружності 
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матриці;  /o
– початкова та плинна довжина тріщини; ρ  – щільність матеріалу 

матриці; 
minv  – мінімальна швидкість тріщини. 

При отримані нерівностей (1–3) було використано залежності 

А.Ю. Ішлинського σ 0,383s HB , значення тиску знаходиться в межах 

необхідних для здійснення пластичного деформування заготовки та не повинно 
перевищувати граничної пластичності матеріалу матриці, критичного значення 
напружень виникнення тріщин та відколу, максимальної швидкості 
розповсюдження тріщини 

0,5

max 12π / ρ 1 0,38ov E K c
  

    
   

,    (4) 

де 
1c  – швидкість повздовжніх хвиль у матеріалі матриці. 

Крім того, твердість поверхні матриці не повинно перевищувати значень, 
що відповідають граничним рівномірним.  

Після логарифмування залежності (1–3) з урахуванням (4) має вигляд 

ln ln1,96 0,89 ln245 ln lnε pHB K
      ; 

ln ln ln0,125 ln1,1 2ln ln ln 2ln op HB R K K b       ; 

                                              ln ln ln0,383p HB  ;     (5) 

 1ln ln0,5 ln lnρ ln 0,5 ln0,38 lnlHB K K c c      . 

При цьому враховано, що для сталей 
max min2v v . 

Час тривалості зміцнювальної складової деформації визначається через 
приріст твердості ΔНВ формоутворювальної поверхні матриці за час 
деформації матриці, наприклад, під час десяти навантаженнях. 

Початкова твердість НВ0 дорівнює твердості матеріалу матриці під час 

деформації рівним граничним рівномірним ε p
. Розраховуємо кількість 

навантажень під час якій твердість матеріалу матриці досягає рівня НВв, яка 

відповідає тимчасовому опору руйнування – 
вσ . Рішення рівнянь (5) 

зображено на рис. 1. 

2
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A Д
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Рисунок 1 – Геометричне представлення задач лінійного програмування 

 

Раціональні значення стійкості знаходяться у площині АВСД на прямій 

АВ. 
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УДК 621.735.3 
 

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ КУВАННЯ КРУПНИХ 

ПОКОВОК З МІНІМАЛЬНИМИ ПРИПУСКАМИ 
 

ІВАНОВА Ю.О., аспірант кафедри ОМТ, ДДМА, Краматорськ, Україна  

МАРКОВ О.Є., проф. кафедри ОМТ, ДДМА, Краматорськ, Україна 

ПАНОВ В.В., аспірант кафедри ОМТ, ДДМА, Краматорськ, Україна 

МУСОРІН А.В., аспірант кафедри ОМТ, ДДМА, Краматорськ, Україна 
 

Науково технічний прогрес у машинобудуванні в значній ступені визначає 

розвиток та вдосконалення всіх областей промисловості, науки. 

Найважливішою умовою науково технічного прогресу є зріст продуктивності 

праці, підвищення ефективності виробництва та покращення якості продукції. 

Існуючі технології виробництва поковок типу труба передбачають 

виготовлення за допомогою методів вільного кування. Ці методи виготовлення 

вимагають додаткових затрат металу за рахунок значних кувальних припусків 

та допусків, мають недостатню проробку структури.  

Метою дослідження є розробка нового технологічного процесу кування 

довгомірних товстостінних труб, розробка рекомендацій по вибору заготовки, 

оснащення та режимів деформування для забезпечення зменшення припусків на 

механічну обробку. Результати проекту підвисять конкурентноздатність 

виготовляємої продукції, що дозволить підвищити об'єми експорту унікальної 

продукції на внутрішніх та зовнішніх ринках.  

Для вирішення існуючих проблем, виникла ідея розробки нової 

удосконаленої технології кування поковки труби, яка полягає у куванні 

проміжної пустотілої заготовки, з подальшим обтисканням її на розробленій 

циліндричній оправці за допомогою вирізних радіусних бойків (рис.1). 

Кінцевим результатом нової технології кування поковки труби повинно бути 

отримання заготовки, яка повністю буде відповідати за розмірами та 

властивостями вимогам замовника. 

Дослідження процесу кування труб за новою технологією проводилося за 

допомогою комп’ютерного моделювання у програмі Deform 3D. За 

результатами моделювання було встановлено формозмінення пустотілої 

заготовки, напружено-деформований та тепловий стани у процесі кування на 

короткій циліндричній оправці. 

Попереднє моделювання та аналіз можливості кування труб за даною 

технологією показали, що при використанні циліндричної оправки та радіусних 

вирізних бойків неможливо отримати необхідну конфігурацію поковки за одне 

натискання. Для отримання труби без овальності треба призначити спеціальну 

послідовність обтискань та кантувань заготовки. Крім цього, необхідно 

виконати виріз на бойках з перехідним радіусом заокруглення, інакше будуть 

утворюватися затиски на зовнішній поверхні поковки від дії гострих кромок на 

інструменті. Це приведе до зниження якості зовнішньої поверхні, що не дасть 

змогу знизити припуски на механічну обробку. Зменшення товщини стінки 

поковки призведе до інтенсивного охолодження заготовки.  
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Рис. 1 – Ескіз запропонованого методу кування труб за новою технологією:  

а – вид спереду; б – вид збоку: 

1 – стійка нижня; 2 – стійка верхня; 3 – кронштейн; 4 – штифт; 5 – оправка циліндрична;  

6 – бойок вирізний радіусний; 7 – корпус нижнього бойка; 8 – хобот маніпулятора;  

9 – заготовка 

 

Такий процес кування має свої обмеження, які стосуються розмірів 

поковок, що виготовляються. Для запобігання утворення затисків на зовнішній 

поверхні поковки та забезпечення заданої деформації металу необхідні радіуси 

округлення вирізу бойка, які виключать з конструкції бойка гострі кромки.  
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УДК 621.777.4 

 

НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН МЕТАЛУ ПРИ ХОЛОДНОМУ 

ВИДАВЛЮВАННІ КОРОБЧАТИХ ВИРОБІВ З ПЛАСТИЧНОГО 

АЛЮМІНІЮ 
 

КАЛЮЖНИЙ В.Л., д.т.н., професор кафедри технології виготовлення 

літальних апаратів, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, Україна 

МАРЧУК К.Л., аспірант кафедри технології виготовлення літальних 

апаратів, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, Україна 

 

Для розроблення технології холодного видавлювання коробчастих виробів 

потрібне доопрацювання технологічних і конструктивних параметрів 

трудомісткими експериментальними роботами. Використання математичних 

моделей на основі методу скінченних елементів (МСЕ) дозволяє визначити 

силові режими видавлювання, розподіли питомих зусиль на деформуючому 

інструменті і встановити кінцеву форму і розміри виробів [1]. 

Для розроблення рекомендацій було проведено моделювання з наступними 

параметрами: тертя на контактуючих поверхнях по Кулону із коефіцієнтом 

тертя μ = 0,08, швидкість деформування V0 = 4 мм/с, заготовка із алюмінію Al-

2024 мала розміри В×C×Н = 20×30×20 мм. Розміри пуансона; a×b = 12×22 мм; 

R = l = 2 мм, r = 1 мм; z = 0,15 мм. Метал вважався пластичним зі зміцненням, а 

деформуючий інструмент – абсолютно жорстким. Схема видавлювання і форма 

торця пуансона показані на рис. 1. 

  
а б 

Рисунок 1 – Схема видавлювання (а) і форма робочого торця пуансона (б) 

Розподіли компонент напружень приведені на рис. 2. З розподілу 

інтенсивності напружень видно, що осередок деформації під пуансоном 

розповсюджується на глибину 12 мм у здеформованій заготовці. 

Розподіли компонент деформацій в кінці видавлювання показані на рис. 3. 

З використанням експериментальної діаграми істинних напружень для 

алюмінію Al–2024 по визначених величинах εi можна спрогнозувати величину 
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напруження текучості σs здеформованого металу. Середнє значення 

інтенсивності деформацій у стінці складає εi = 0,8. По діаграмі істинних 

напружень при такій величині εi маємо σs = 370 МПа. У донній частині під 

пуансоном отримано εi = 1,2. У цьому місці σs = 385 МПа. 

Таким чином, в результаті розрахункового аналізу отримані всі необхідні 

дані для проектування штампового оснащення.  
 

    
а б 

    
в г 

Рисунок 2 – Розподіли компонент напружень у перерізі заготовки:  

а – розподіл напружень σz, б – розподіл напружень σx, в – розподіл напружень σy,  

г – розподіл інтенсивності напружень σi 
 

    
а б 

    
в г 

Рисунок 3 – Розподіли компонент деформацій у перерізі заготовки:  

а – розподіл деформацій εz, б – розподіл деформацій εx, в – розподіл деформацій εy, г – 

розподіл інтенсивності деформацій εi 
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УДК 621.9 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ РЕЖИМАМИ 

РІЗАННЯ НА ВАЖКИХ ВЕРСТАТАХ 
 

КОВАЛЬОВ В.Д., д.т.н., проф., ректор, Донбаська державна 

машинобудівна академія, Краматорськ, Україна 

ВАСИЛЬЧЕНКО Я.В., д.т.н., проф., зав.каф. КМСІТ, Донбаська 

державна машинобудівна академія, Краматорськ, Україна 

ШАПОВАЛОВ М.В., к.т.н., доц., доц.каф. КМСІТ, Донбаська державна 

машинобудівна академія, Краматорськ, Україна 

ЩЕРБАКОВА А.Ю., аспірантка кафедри КМСІТ, Донбаська державна 

машинобудівна академія, Краматорськ, Україна 

 

Виготовлення деталей вагою в десятки і сотні тонн вимагає застосування 

унікальних верстатів, що представляють характерну особливість даної галузі 

машинобудування. Процеси механічної обробки на таких верстатах 

характеризуються екстремальною залежністю основних економічних критеріїв 

(трудомісткості, продуктивності, собівартості, прибутку) від режимів різання.  

При обробці важких деталей інструмент працює зі змінним навантаженням 

по робочій траєкторії (глибина різання, діаметр заготовки та ін.). В даному 

випадку виникає проблема пошуку оптимальних законів управління частотою 

обертання і подачею як реакції на зміну навантаження різального інструменту. 

Зважаючи на відсутність методів оптимізації, технологи при обробці деталей 

складного контуру на верстатах з ЧПУ призначають режими різання по ділянці 

заготовки, що лімітується і зберігають їх постійними при обробці всього 

контуру. При цьому не використовуються технологічні можливості верстатів з 

ЧПУ і вони експлуатуються як верстати з ручним керуванням, підвищуючи 

витрати на обробку. 

Предметом цього дослідження є розробка математичних моделей 

економічних критеріїв, методів, алгоритмів і комп'ютерних програм для 

пошуку оптимального управління режимами різання і оптимізації режимів 

обробки деталей на сучасних важких верстатах з ЧПУ. 

В області оптимального управління нестаціонарними режимами різання 

було поставлене завдання удосконалити методику, алгоритми та програму 

дискретизації і моделювання змінного навантаження на інструмент по його 

робочій траєкторії та дослідити математичні моделі собівартості і прибутку. 

Розроблено алгоритм і програму реалізації методу ковзання по лінії 

екстремуму для ефективного пошуку оптимального управління 

нестаціонарними режимами обробки. 

Для контура, розбитого на n ділянок, розроблені моделі критеріїв 

собівартості С та прибутку Р: 



28 

 

 

 С=С1·τв+ С1·∑
𝐿𝑖

𝑆𝑖·𝑛𝑖

𝑢
𝑖=1 + 𝐾𝑛 ∑

𝐿𝑖

𝐶𝑇𝑖

𝑢
𝑖=1 ·𝑆𝑖

𝑦𝑡−1·𝑛
𝑖

𝑀𝑇−1
, 

 

P =  
𝑐𝑑−𝑐𝑧−(𝐶1∙τв+𝐶1∙∑

𝐿𝑖
𝑆𝑖∙𝑛𝑖

𝑢
𝑖=1 +𝐾𝑢∙∑

𝐿1
𝐶𝑇𝑖

𝑢
𝑖=1 ∙𝑆𝑖

𝑌𝑇−1
∙𝑛1

𝑀𝑇−1
)

𝜏𝑛+∑
𝐿𝑖

𝑆𝑖∙𝑛𝑖

𝑢
𝑖=1 +𝜏1∙∑

𝐿𝑖
𝐶τ𝑖

∙𝑢
𝑖=1 𝑆𝑖

𝑌𝑇−1
∙𝑛𝑖

𝑀𝑇−1 ∙ 𝑇𝑝, 

де τв, τ1 – відповідно допоміжний час та час на заміну ріжучого інструменту, 

хв; Li – довжина робочого ходу інструменту, мм, з частотою ni, 1/хв, та подачею 

si, мм/об; CT, yT, MT – відповідно постійні коефіцієнт та показники ступеня при 

подачі та частоті в нормативній стійкісній залежності. 

 

CT =(
10𝑖∙𝐶𝑣

𝜋∙𝐷∙𝑡𝑥𝑣
)

1
𝑚𝑣

, 𝑥𝑇 =
𝑥𝑣

𝑚𝑣
,   𝑦𝛾𝑇 =

𝑦𝑣

𝑚𝑣
,   𝑀𝑇 =

1

𝑚𝑣
, 

де Cv, xv, yv, Mv – відповідно постійна та показники ступеня в нормативній 

залежності для швидкості різання; С1, Ки – відповідно вартість 

верстатохвилини, грн/хв, та витрати на ріжучий інструмент, грн, віднесені до 

обробки одної заготовки. 

 

𝐾𝑢 = 𝐶1 ∙ τ1 + 𝐶𝑧 +
𝐶н−𝐶зн

𝑧+1
, 

де Cz, Cн, Cзн, z – відповідно вартість заточки, нового та зношеного 

інструментів, грн, та кількість допустимих заточок. 

Моделі адитивні багатовимірні нелінійні залежності, тому задачі 

нелінійного програмування вирішується автономно для кожної ділянки. 

Пошук оптимального управління режимами різання для розроблених 

критеріїв собівартості та прибутку може виконуватись наступними методами: 

скороченням до багатомірної задачі нелінійного програмування, керування 

режимами за постійною оптимальною стійкістю інструменту та методом 

збереження квазіпостійної оптимальної швидкості різання.  

Отримані результати досліджень показали свою працездатність при 

оптимізації ряду програмних операцій для підприємства важкого 

машинобудування. 

Таким чином, розроблено метод редукування управління до 

багатовимірної задачі нелінійного програмування, метод розрахунку 

оптимального управління режимами різання по постійній оптимальній стійкості 

різального інструменту і метод оптимального управління режимами зі 

збереженням квазіоптимальної швидкості різання на верстатах з оперативною 

системою управління. 
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The rheological properties of bodies are characterized by the level of energy 

spent on distortion and restructuring of the crystal structure under the influence of 

external stresses. Energy for the movement of defects is communicated from the 

outside by applying a mechanical load, which creates internal stresses in the system 

of atoms of the body, changes its energy. In the review [1], the fact of the influence 

of a magnetic field (MF) on the mechanical properties of solids was proved, but the 

mechanism of this effect is determined by various factors and is insufficiently 

studied. MF affects the value of the energy barrier, which overcome the defects of the 

crystal structure during their movement. This phenomenon is called 

magnetoplasticity. Overcoming obstacles by dislocation is accompanied by the 

formation and breaking of covalent bonds, and a change in the spin state of defects. 

MF can change the orientation of the spins and thereby resolve one or another bond 

of atoms in the crystal lattice. The dynamics of the defect structure of a solid is based 

on the relationship between the changes in the state of electrons, which alone can be 

affected by the MF. 

The quantum-mechanical approach makes it possible to describe on the 

electronic level the processes of plastic deformation of the crystal lattice of atoms in 

weak magnetic fields. The change in the total energy of a small fragment of an 

idealized crystal lattice of iron with a moving edge dislocation is calculated. Variants 

of the crystal lattice of iron in its pure form and with impurity atoms are considered. 

The calculations were performed for conditions of external influence of a constant 

magnetic field and without it. The calculations were carried out by the density 

functional theory method in the Kohn-Shem version using the GAUSSIAN 09 

software package. In Fig. 1 shows models of an idealized crystal lattice reflecting an 

elementary act of motion of an edge dislocation. Its motion is represented in the form 

of a switching of the bond between atoms (dashed line in Fig. 1), which leads to the 

displacement of the dislocation by one interatomic distance. Three models of the 

crystal lattice are considered: with only Fe atoms (Fig. 1 a, b), with one substitutional 

atom Cr, with one interstitial atom C. 

Calculations have shown that in the initial state the presented variants of crystal 

lattices do not have significant differences in the value of the total energy of the 

atomic system. The movement of a dislocation increases the energy of the Fe atomic 

system and increases it to an even greater extent in the presence of an interstitial atom 

C. 
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а      b 

Figure 1 – Models of a fragment of Fe crystal lattice with an edge dislocation 

 

That is, the movement of a dislocation encounters resistance. In a lattice with a 

substitutional Cr atom, there is no additional resistance to dislocation motion (the 

energy of the atomic system decreases). The effect of a magnetic field reduces the 

energy of a system of atoms in various configurations of their arrangement (fig. 2). 

 

 
Figure 2 – Energy change between the initial and final configurations of systems of atoms 

 

The change in energy characterizes the change in the stability of the system of 

atoms of the crystal lattice. Stability increases with decreasing energy. Therefore, the 

calculated data on the decrease in the energy between the configurations of the atoms 

will be considered favorable for the motion of the dislocation. A magnetic field has a 

positive effect on the uniformity of the distribution of electrons within a system of 

atoms with distortion of the crystal lattice, especially in the presence of impurity 

atoms. 

The positive and negative influence of the magnetic field on the dislocation 

mobility creates the prerequisites for the development of conditions for the realization 

of magnetoplasticity in forging processes in real Fe-based alloys. 
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Analysis of the literature [1] showed that the assessment of gear performance on 

the initial parameters of gearing of involute tooth profiles is unreliable, because it 

does not take into account the fact that shape of the tooth profile becomes different 

from the original due to uneven wear, resulting in changing loading and kinematic 

parameters of the gearing. This in turn affects the intensity of wear and consequently 

the shape of the tooth profiles.  

The aim of the work is to predict the resource of bevel gears with biconvex-

concave teeth taking into account the change of loading and kinematic parameters of 

gearing during wear. 

In this work the study of tooth wear was carried out on the basis of the analysis 

of the gearing of RKU10 coal miner. Coordinates of the tooth worn surface were 

determined by means of their moldings measuring using laser scanning method. The 

number of drives under study was determined in the amount of 15 pcs. 

A mutually interconnected set of models and corresponding software were 

developed on the basis of theoretical research to study the interaction of the loading 

and kinematic parameters of contact and the actual shape of the tooth profiles.  

The complex includes methods of mathematical description of the theoretical 

profile and the worn tooth profile, model of gearing of worn teeth, model of tooth 

wear at the contact point, model of synthesis of worn profile. 

The basis for modeling the kinetics of tooth wear is an iterative process 

implemented in a computer program using numerical methods for solving the 

corresponding systems of algebraic and differential equations. Appropriate software 

has been developed and implemented in the Mathcad software to automate 

calculations. 

The results of the experimental determination of wear which were carried out in 

production conditions confirmed the reliability and adequacy of the developed 

theoretical provisions. The tooth wear values which were obtained as a result of 

experimental studies are within the confidence interval with a probability of 0.75. 
 

References: 
 

1. Onishchenko V. Prognozirovanie dolgovechnosti tyazhelonagruzhennykh zubchatykh 

peredach na osnove modelirovaniya iznosa zub'ev, MECHANIKA, z.131, Gliwice (Polska), 1999. 
 



32 

 

УДК 621.77: 338.2 

 

ПОБУДОВА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ТА ОЦІНКА ТЕХНІЧНИХ 

МОЖЛИВОСТЕЙ ЛПЦ 1700 У ПЕРІОД РЕКОНСТРУКЦІЇ 

 

КУХАР В.В., д.т.н., професор кафедри ОМТ, ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний університет», Маріуполь, Україна 

КУРПЕ О.Г., д.т.н., керівник технологічної групи дирекції програм 

холодного прокату, ТОВ «МЕТІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ», Маріуполь, Україна 
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Як відомо, технологічна стратегія – це є перспективний план розвитку 

компанії (підприємства), який засновано на розвитку сортаменту що 

виробляється, технології, устаткування, змінення питомих витрат металу та 

ресурсів пов’язаних з цим, який закінчується фінансовим розрахунком. 

Побудова технологічної стратегії є необхідним кроком через те, що дозволяє 

розуміти стан, в якому знаходиться компанія (підприємство), та в якому 

напрямку треба рухатись для досягнення цілей. Реконструкція ЛПЦ 1700 

зробила розробку технологічної стратегії гостро необхідною.  

Метою роботи є розробка технологічної стратегії щодо стану 1700 ПрАТ 

«ММК ІМ. ІЛЛІЧА» для розширення сортаменту за масою і марками сталі, і 

підвищення показників якості листового прокату 

Побудова технологічної стратегії складалася з наступних кроків. 

1. Ринковий аналіз, аналіз вимог Замовників, визначення цільового 

сортаменту, рівня якості, виробництво якого є метою компанії, ринків збуту, 

об’ємів. В цьому розділі по кожному виду продукції та/або групі сортаменту, 

який є цікавим для компанії, виконується оцінка ринків на яких присутні дані 

продукти, змінення тенденція до споживання, об’єми споживання, вимоги до 

якості, а також тенденції щодо використання нових продуктів та інші.  

2. Оцінка поточного сортаменту, вимог, об’ємів виробництва. Тут 

виконується аналіз та робиться оцінка сортаменту, що виробляється, рівня 

якості, який досягнуто, можливостей по об’ємах виробництва, порівняння з 

цільовим сортаментом по кожному об’єкту, цеху або типу продукції.  

Наприклад, перелік сортаменту що виробляється на стані 1700 обмежений 

маркою сталі S355JO згідно вимог EN 10025-2, та розмірами прокату від 2,5 мм 

до 9,0 мм, згідно EN 10051. В цільовому сортаменті прокат з марки сталі 

S355JO, згідно вимог EN 10025-2, необхідно виробляти у розмірах від 1,5 мм до 

12,0 мм та з допусками по розмірах ½ від вимог EN 10051. Також, стан 1700 

повинен мати можливість виробляти прокат категорії міцності до S700MC, 

згідно EN 10149-2. 

3. Оцінка поточних можливостей існуючого устаткування, опрацювання 

пропозиції щодо проведення реконструкцій для виробництва цільового 

сортаменту та необхідних об’ємів. Розділ є найбільш трудомістким та таким, 
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що потребує значної кількості технологічних розрахунків, статистичної 

обробки даних по показниках якості, проведення моделювання і досліджень 

технологічних процесів. Підготувати цей розділ в межах компанії можливо при 

наявності сформованої «Бази знань»  (відповідно до вимог п. 7.1.6 ISO 9001.  

Наприклад, при виробництві штаб зі сталі марки S355JO товщиною 3 мм, 

отримані дані границею текучості 380-440 МПа (згідно EN 10025-2, границя 

текучості ≥355МПа). Такі результати дозволяють розглядати можливість 

виробництва прокату більш міцних категорій. Інший приклад, при виробництві 

того ж самого прокату марки S355JO, отримано толеранс по товщині в межах 

±0,12 мм (згідно EN 10051 толеранс повинен бути не більший ніж ±0,23 мм). На 

підставі такого результату можна зробити висновок про можливість отримання 

½ від вимог до толерансу по товщині. 

4. Розрахунок реконструкційних заходів. Цей розділ готується у випадку, 

якщо для виробництва цільового сортаменту, покращення якості або 

підвищення об’ємів виробництва необхідно провести реконструкцію. 

Підставою для підготовки цього розділу є дані, які підготовлено по кроках 1-3 

технологічної стратегії. 

5. Підготовка строкових технічних даних по показниках виробництва, 

питомим витратам сировини, ресурсів, металу, забезпеченням виробництва 

ресурсами, сировиною з урахуванням реконструкційних заходів. 

6. Оцінка строкового змінення фінансових показників компанії на підставі 

розрахованих технічних даних та інвестиційних даних.   

Кроки 5, 6 є результуючими при підготовці технологічної стратегії. 

Вихідні розрахунки повинні робитися з максимальною деталізацією, тобто 

враховувати зміни кожної позиції сортаменту на кінцевий результат. Слід 

зазначити, що проведення реконструкцій не є обов’язковим та основним етапом 

при підготовці технологічної стратегії. При підготовці документу можуть бути 

враховані пропозиції щодо можливостей кооперації всередині компанії для 

досягнення загальної мети. Наприклад, використання в якості заготовки 

продукції, яка вироблена на іншому підприємстві компанії, або проведення 

додаткової обробки поверхні прокату в умовах іншого виробництва  та інші. 

При підготовці технологічної стратегії по компанії в цілому, документ повинен 

охоплювати всі етапи основного виробництва (при необхідності можуть 

додаватися розрахунки по допоміжних виробництвах, якщо вони впливають на 

основні процеси). Технологічна стратегія також може готуватися по окремих 

виробництвах.  

В технологічну стратегію входять результати розрахунків по кроках 1-6. 

Самі розрахунки поміщують у додатках. Технологічна стратегія також є 

елементом системи якості, яка дозволяє безперервно аналізувати та 

вдосконалювати виробництво металопрокату загалом, а також керувати 

ризиками. Як і всі документи системи якості, технологічна стратегія 

підпорядкована циклу Деминга (циклу PDCA: Plan, Do, Check, Act).  

Технологічна стратегія, як окрема процедура, є однією з ланок в системі 

«Замовник – Металургійна Компанія – Замовник». 
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Розробка ресурсозберігаючого технологічного процесу, заснованого на 

оптимальному способі кування, дозволить вивести на новий рівень якість 

проектованої продукції і призведе до підвищення техніко-економічних 

показників виробництва. У зарубіжній і вітчизняній спеціалізованій літературі, 

присвяченій питанням оптимізації процесів пластичної деформації 

конструкційних і легованих сталей, розглядаються способи кування, що 

підтвердили свою практичну доцільність та пропонуються рекомендації щодо 

їх вдосконалення. Одне положення залишається сталим: на якість готової 

продукції ковальського виробництва прямий вплив має напружено-

деформований стан металу. Таким чином, знаючи шляхи керування напружено-

деформованого стану металу можна досягти високої якості кованих виробів та 

створити ресурсозберігаючі технології процесу кування поковок 

високолегованих марок сталей та сплавів. 

В роботі розглянуті способи підвищення якості кування поковок 

високолегованих марок сталей та сплавів на гідропресах. Одним з основних 

способів керування якістю готової кованої продукції є вплив на напружено-

деформований стан металу. В свою чергу, на напружено-деформований стан 

металу має вплив ряд чинників. До основних слід віднести фактор форми, а 

саме форма інструменту та форма злитку. Ще одним чинником, що впливає на 

розподіл напружено-деформованого стану металу є кінематичний фактор, а 

саме кінематика впливу інструменту на заготовку.  

У виробничих умовах багатьох підприємств технологи стикаються з 

проблемами тріщиноутворенням, незаковами, великим зерном, відхиленнями 

геометрії від заданої і іншими дефектами, причиною яких є нестабільність 

технологічного виходу при використовуваному термомеханічному режимі. 

Важливо виділити і зменшити негативний вплив на якість виробу і процесу 

конкретного фактора, наприклад, нерівномірності температурного поля або 

температури нагріву під деформацію. Управління температурним полем 

заготовки при куванні також дозволяє впливати на напружено-деформований 

стан заготовки і мікроструктуру металу. Заготовка може мати різний вигляд 
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температурного поля: однорідне температурне поле, неоднорідне симетричне з 

різним видом розподілу температур по перетину і неоднорідне несиметричне. 

Збільшення точності розмірів і зниження підсумкової розмірної похибки 

можливо за рахунок збільшення часу додаткових кувальних операцій 

вигладжування, білетирування, забивання, що займає більше 40% від основного 

часу кування. Таким чином, це означає збільшення часу непродуктивного 

використання номінальної потужності преса. Одним з рішенням даної 

проблеми може бути використання прокатної кліті для калібрування 

поперечних розмірів поковки. Так, зменшення кувального розміру на величину 

підсумкової розмірної помилки 14-15 мм при середній довжині заготовки 4 м 

для сталі 4Х5МФС, 4Х5М3Ф призводить до зменшення відходу з 555 кг до 283 

кг, тобто в 1,96 рази. Час обробки на обдирання і обточування штанг 

інструментальних сталей, що становить 11,61 години, скорочується на третину. 

Таким чином, продуктивність праці збільшується приблизно на 30-40% [1]. 

Таким чином, були встановлені основні напрямки вдосконалення 

технологічних процесів кування поковок циліндричної форми (пруток, штанга): 

– зміна геометрії інструменту або оптимальна комбінація інструменту різної 

геометрії, 

– передача виконання допоміжних операцій пластичного деформування 

(білетіровка, прогладжування) з кувального комплексу на прокатну кліть для 

підвищення коефіцієнта використання виробничих потужностей обладнання. 

Прокатна кліть може бути встановлена в одній лінії з кувальним комплексом. 

Прогладжування сорту в прокатної кліті дозволить істотно знизити припуски на 

механічну обробку, що в свою чергу значно підвищить продуктивність 

ад'юстажних ділянок і вихід придатної товарної продукції, 

– скорочення часу винесення металу на кування (організаційні заходи – 

чіткий регламент дій, маніпулятори), 

– врахування температури внутрішнього розігріву за рахунок теплоти, яка 

буде утворена при деформації, при нагріванні злитка (заготовки) під кування; 

– математичне моделювання процесу кування за критерієм впливу 

швидкості і ступеня деформації на структуру (зерно) сталі, виключення або 

зниження утворення поверхневих дефектів (тріщин) і, відповідно, підвищення 

виходу придатної металопродукції. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ 
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МИГУЩЕНКО Р.П., д.т.н., професор, проректор, НТУ «ХПІ», Харків, 

Україна 

КРОПАЧЕК О.Ю., д.т.н., професор кафедри теоретичних основ 

електротехники, НТУ «ХПІ», Харків, Україна 
 

Сипкі матеріали і продукти складають основу виробництва і переробки 

сільськогосподарських продуктів, будівельної індустрії, хімічної промисловості 

тощо. Проблеми транспортування, зберігання, переміщення, розподілення, 

продажу сипких продуктів багато в чому визначають якість зберігання та 

споживчу вартість таких продуктів.  

На практиці для транспортування, розподілення, фасування сипких 

матеріалів використовують вібролотки. Основним критерієм правильного 

використання вібролотків є рівномірність подачі транспортованого сипкого 

продукту, яка може досягатись різними методами [1]. Найбільш доцільним 

методом забезпечення рівномірності подачі є регулювання амплітуди вібрацій 

вібролотків.  

На даний час подібні промислові технологічні об’єкти управляються за 

допомогою релейних систем регулювання. Структурна схема такої системи 

управління подана на рис. 1. 

Релейний 

елемент

ΔМ

е-τs K1/s

K2/s

K3

h

Rd

RT MdMT

 
Рисунок 1 – Структурна схема релейної системи управління дозатором 

 

Для побудови системи управління таким промисловим вібраційним 

об’єктом як вібролоток, необхідно розробити модель системи управління та 

здійснити моделювання або натурні дослідження роботи цього об’єкту. 

При створенні системи контролю та управління вібролотком були виконані 

експериментальні дослідження. Дослідження здійснювались на базі відповідної 

дослідної установки кафедри інформаційно-вимірювальних технологій і систем 

НТУ «ХПІ». Дослідна установка складалась із задавальника рівня вібрації, 

генератора пилкоподібної напруги, ПІД-регулятора, ШІМ-регулятора, 

тиристора, електромагніту, датчика струму котушки електромагніту, 

вібролотка, АЦП, датчика вібрації, ЛАТРа, блока живлення, перетворювача 

змінної напруги в постійну, цифрового відлікового пристрою. 
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В результаті досліджень була сформована схема управління вібролотком, 

яка представлена на рис. 2, яка основана на ПІД-регулюванні. 
 

N
R

R
U ПІД ІВЕК ОПІ МК

 
Рисунок 2 – Канал ПІД-регулювання вібраційним об’єктом 

 

Основними елементами схеми на рис. 2 є: 

ПІ – послідовний інтерфейс, необхідний для отримання уставок з боку 

системи більш високого рівня ієрархії; МК – мікроконтролер, який визначає 

рівень уставок та забезпечує загальне управління вібролотком; N/R, R/U – 

перетворювачі код-опір і опір-напруга відповідно; ПІД – ПІД-регулятор; К – 

компаратор; ІВЕ – імпульсний виконавчий елемент; О – електромагніт. 

Схема управління, яка показана на рис. 2 дозволяє стабілізувати струм 

котушки електромагніту вібролотка, що дає змогу здійснити управління 

амплітудою вібрації [2].  

Для моделювання процесів управління було використане програмне 

забезпечення «СЕВЕР». Процес налагодження і моделювання представлений на 

рис. 3 [3]. 
 

  

  
Рисунок 3 – Процедури налаштування, запуску і контролю процесів управління 
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ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЦЕСІВ, ЩО ВІДБУВАЮТЬСЯ ПІД 

ЧАС ВІЛЬНОЇ РОЗДАЧІ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ ДІЄЮ 

ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНОГО ЕФЕКТУ МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ 

 

НАРИЖНИЙ О.Г., к.т.н., доцент, Національний аерокосмічний 

університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», Харків, Україна 

КЛАДОВА О.Ю., к.т.н., доцент, Національний аерокосмічний університет 

ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», Харків, Україна 

 

В основі дії імпульсної теплової машини лежить процес перетворення 

імпульсу електричного струму в рідини в її рух (електрогідравлічний ефект, 

ЕГЕ) [1]. Після електричного пробою рідини між зануреними в неї електродами 

виникає тонкий канал, заповнений іонізованою парою, через яку потім тече 

імпульсний електричний струм. Подальше тепловиділення викликає зростання 

тиску, розширення каналу та утворенням парогазової порожнини. У рідкому 

середовищі при цьому поширюються первинна хвиля тиску, потоки рідини та 

швидкозмінне поле тисків. Електрогідравлічний ефект використовується в 

системах і технологіях обробки металів тиском. 

Процеси, що відбуваються при ЕГЕ швидкоплинні, нелінійні та 

неоднорідні. Параметри контактної взаємодії елементів системи заздалегідь не 

визначені. Одночасно в технологічному процесі беруть участь тверді 

деформуються, рідкі та газоподібні елементи з різними механічними 

властивостями, що визначає гетерогенність системи. 

Актуальність вивчення процесів, що відбуваються під час ЕГЕ, зумовлено 

потребою раціонального проектування та оптимізації технологічних процесів. 

Експериментальні дослідження подібних об'єктів постають перед труднощами, 

пов’язаними з закритістю технологічної зони, датчики, які встановлюються, 

дозволяють вимірювати лише деякі параметри процесу і при цьому 

видозмінюють механічні процеси, що відбуваються. В сучасних умовах 

гетерогенні системи успішно досліджуються методами комп'ютерного 

моделювання [2]. 

Наведено окремі результати моделювання процесу вільного деформування 

тонкошарової циліндричної пружно- пластичної заготовини дією електричного 

вибуху в технологічній рідині з урахуванням стоншення. Висота оболонки 50 

мм, середній діаметр 70 мм, товщина 5 мм. Оболонка виконана з алюмінієвого 

сплаву типу 7039 зі швидкісним зміцненням за Джонсоном- Куком. Паро-газова 

порожнина (ПГП) наповнена плазмою, що має механічні властивості ідеального 

газу зі сталою адіабати 1,26. Технологічна рідина має властивості води з 

об’ємним модулем пружності 2,25×10
9
 Па та тиском кавітації 10

4
 Па. Імпульсне 

збурення відповідає тепловому потоку в ПГП потужністю 6,4×10
12 

Вт/м
3
 

упродовж 0,25 мс, що відповідає протіканню загальній кількості тепла 30 кДж. 
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Дискретизація та рішення рівнянь і нерівностей, що визначають рух та 

взаємодію елементів технологічної системи за просторовими координатами 

виконана методом скінчених елементів у формі ALE (Arbitrary Lagrangian-

Eulerian), за часом – явним методом скінчених різниць за допомогою пакету LS-

DYNA [3] . 

Отримана під час чисельних експериментів зміна кінетичної та 

внутрішньої енергій заготовини з часом показана на рис. 1. Залишкове значення 

внутрішньої енергії визначає роботу пластичної деформації. Встановлення 

остаточного стану оболонки відбувається у формі коливань (рис. 1, б). Початок 

коливального процесу (0,32 мс) збігається з незначним зменшенням стоншення 

оболонки, яке пояснюється пружним розвантаженням матеріалу. Величина 

максимального за висотою оболонки стоншення сягає 0,6 мм, що відповідає 

14 % від початкової товщини заготовини  
 

 
Час, мс       Час, мс 

а        б 

Рисунок 1 – Кінетична (крива А) та внутрішня (крива В) енергія моделі  

в залежності від часу, кДж
 

 

Розглянута математична модель адекватно відбиває відомі особливості 

процесів і станів елементів і може служити засобом кількісного дослідження, 

проектування та оптимізації технологічної системи роздачі. Параметри моделі 

численні та мають різний характер: конструктивні, технологічні, 

електрофізичні, механічні, теплові. Модель можна уточнювати та оптимізувати 

шляхом вибору значень параметрів, а також застосовувати для інших систем, 

що використовують ЕГЕ. 
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ МЕХАНІКИ СУЦІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА 
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ЧИГИРИНСЬКИЙ В.В., д.т.н., професор кафедри металургії та гірничої 

промисловості, Рудненський індустріальний інститут, Рудний, Казахстан 

 

Змінні напруги та деформації під час навантаження є основними 

причинами зниження міцності та довговічності виробів. Це робить актуальним 

вирішення прикладних задач, що характеризують напружений стан, за 

допомогою класичних рівнянь механіки суцільного середовища. 

Узагальнені підходи дозволяють прогнозувати результат для нових 

прикладних задач, розширюють можливості вирішення з метою задоволення 

різноманітних граничних і крайових умов в задачах виробництва, що 

безперервно змінюється. Однак залишаються невирішеними проблеми, 

пов’язані з тим, яким чином повинні визначатися не самі рішення, а умови їх 

існування. Це викликає необхідність розробки нових, більш ефективних 

підходів отримання кінцевого результату і виявлення спрощувальних 

узагальнень в процесі вирішення самого завдання. 

Варіантом подолання таких труднощів є використання методу аргумент 

функцій комплексної змінної, який показав свої можливості при вирішенні 

різнопланових задач механіки суцільного середовища [1]. Пропонований підхід 

дозволяє визначити цілий ряд аргумент функцій, кожна з яких може бути 

умовою єдності для конкретної прикладної задачі в декартовій системі 

координат (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Поперечний вигін консолі: 

l – довжина консолі; h = 2c – висота 
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На базі отриманого результату розроблена математична модель плоскої 

прикладної задачі теорії пружності зі складними граничними умовами, яка 

враховує процес загасання кінцевих навантажень з переходом до різних зон 

напруженого стану. Наявність ділянки переходу від одного напруженого стану 

балки до іншого є особливістю пропонованого рішення. 

Формули для визначення напружень отримані у вигляді: 
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Вирази представлені в безкоординатній формі, зручні для аналізу 

напружень вигину уздовж осі консолі в поперечному напрямку. Вони 

забезпечують зручний з обчислювальної точки зору контент. 

Показано вплив фактору форми балки на розподіл напружень в перехідних 

зонах з різною інтенсивністю їх загасання. Якщо довжина консолі значно 

більше висоти, то exp(˗π/(2c)·l)→0. Вирази (1-2) можна переписати у вигляді: 
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Отримано математичне обґрунтування принципу Сен-Венана стосовно 

вигину балки зі змінним асиметричним навантаженням. Отримане рішення 

повністю підтверджує цей принцип, з тією лише різницею, що межі кордону 

можуть бути також позначені затухаючими відомими напруженнями в тому чи 

іншому напрямках. Наводячи рішення до часткового результату, отриманий 

вихід на класичні рішення, що підтверджує його достовірність. 
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Хромонікелеві корозійностійкі сталі аустенітного класу мають обмежені 

можливості застосування кінцевої термічної обробки, що має включати фазову 

перекристалізацію, з метою виправлення крупнозернистості та різнозернистості 

аустеніту. Факторами, що визначають формування регламентованої структури і 

відповідно необхідного рівня технологічних та експлуатаційних властивостей, є 

параметри та режими гарячої та холодної пластичної обробки тиском [1].  

В роботі для дослідження впливу зазначених параметрів застосовували 

метод моделювання в програмному комплексі QForm VX [2]. На основі аналізу 

комп’ютерного моделювання технологічного виробництва поковки було 

проведено експериментальне дослідження методом кування зразка сталі 

10Х17Н13М2Т на пневматичному молоті МПЧ-50 в лабораторії кафедри ОМТ 

НМетАУ, а також мікроструктурний аналіз отриманої поковки (рис. 1). 

Температура попереднього нагріву експериментальної заготовки становила 

1185°С, а ступінь деформування – 7…10%  

 

Рисунок 1 – Зображення деформованого зразка 

Завдяки застосуванню програми QForm можливо проводити віртуально 

експерименти процесів обробки матеріалів тиском, які дають можливість 

давати оцінку напруженого деформованого і теплового стану заготовки в 

процесі обробки. 

На рис. 2 наведено результати математичного моделювання щодо 

розподілу температури, деформації та напруженого стану.  
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а 

 
б 

Рисунок 2 – Розподіл ступеню деформацій (а, %) та напруження (б, МПа) за результатами 

програмного моделювання процесу кування заготовки сталі 10Х17Н13М2Т 
 

При майже рівномірному розподілу температури в об’ємі зразка, 

виявляються зони на його поверхні з підвищеним ступенем деформації (рис. 2, 

а) і розподіл інтенсивних напружень (рис. 2, б). Наявність таких ділянок 

підтверджується характерною відмінністю мікроструктри: якщо для 

деформованої частини зразка характерно 3…4 бал зерна(рис. 3, а) , то в 

окремих ділянках поверхневого шару в повздовжніх зразках зустрічаються 

різнозернистість у вигляді скупчення більш мілких зерен 8 балу (рис. 3, б). 

 

   
а        б 

Рисунок 3 – Мікроструктура експериментальної поковки на різних ділянках, 200
х
 

 

Цей факт пояснюється тим, що при куванні зразків виконувалася подача в 

діапазоні 0,4…0,8 ширини бойка. 
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В процесі переробки злитків, як правило велику увагу приділяють їх 
якісному отриманню, та нагріванню перед деформуванням. В процесі розли-
вання можуть з'являтися дефекти усадочного походження. Утворення усадочної 
раковини і напівусадочної рихлості пов’язане зі зменшенням об’єму метала при 
його твердінні. Тому на злитках спокійної сталі звичайної виплавки в при-
бутковій частині завжди є усадочна раковина. Дефекти усадочного походження 
утворюються, якщо усадочна раковина та рихлість видалені не повністю. 

Крім того, усадочна раковина може переходити в вічеву рихлість, яку 
важко видалити в процесі деформування. Нівелювання або видалення цих 
дефектів може бути досягнуте за рахунок оптимізації технологічних прийомів 
прокатування, або за рахунок комбінації різних видів неоднорідності при 
прокатуванні, в першу чергу неоднорідності температурного кола злитка, яку 
можна отримати при нагріванні. 

Традиційно злиток нагрівають до заданої температури і витримують 
певний час для вирівнювання її по всьому перетину злитка. При подальшому 
деформуванні в обтискувальній кліті зовнішні шари металу деформуються 
інтенсивніше ніж внутрішні, в результаті чого виникають розтягуючи 
напруження, внаслідок чого не відбувається заварювання дефектів вічевої зони.  

Була запропонована технологія обтискування з утворенням температурної 
анізотропії (Пат. 54726 U Україна) поверхневих і центральних шарів злитка. 
Поверхневі шари злитка мають знижену температуру та пластичність і, як 
наслідок, підвищений опір деформуванню. Центральні шари, більш дефектні 
зберігають високу температуру а, отже, вищу пластичність, що дозволяє їх 
інтенсивно деформувати. Така технологія прокатування злитків дозволяє 
отримати більш однорідну центральну зону. 

В нагрівальних колодязях обтискувального стану блюмінг 1050/950 
розміщували злиток сталі 45 вагою 6,67 т. Проводили нагрівання до 1250°С і 
витримку для вирівнювання температури по всьому перетину на протязі 1,65 
год. Потім відкривали кришку колодязя на 0,15 год., внаслідок чого 
температура поверхневих шарів знижувалась до 1150°С. Закривали кришку для 
вирівнювання температури поверхневих шарів, досягаючи перепаду 
температури 100°С. Прокатку здійснювали з максимально допустимими 
одиночними обтисненнями на кліті 1050. Неоднорідність хімічного складу 
злитка, яка виникла при кристалізації (площа лікваційного квадрату) 
зменшилась на 10 %, що приводить до підвищення пластичності злитка, а 
металографія вічевої зони показала відсутність рихлості. 
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Все значительные достижения в области валковой разливки-прокатки 

(бесслитковой прокатки) до настоящего времени были связаны с 

производством тонкого листа. В последнее время опубликованы результаты 

исследований новых процессов разливки-прокатки, в их числе и выполненных 

авторами настоящей работы. Методом валковой разливки-прокатки получены 

полосы переменной по ширине высоты, для этих целей были разработаны 

новый способ получения и устройства для его реализации [1-3], описание 

технологического комплекса приведено в работе [3]. В развитие последних 

работ в Запорожском национальном университете в сотрудничестве с 

Падерборнским университетом (Германия) созданы новый способ и устройство 

для получения сплошных и полых заготовок [4]. 

Несмотря на безусловные преимущества процесса валковой разливки-

прокатки, получение заготовки названным методом не получил своего развития  

и этому есть свои объяснения. Одними из первых причин стали недостаточно 

обнадеживающие результаты, полученные еще в начале прошлого века при 

первых попытках создать подобные процессы. Несмотря на интерес со стороны 

металлургов изыскания в этом направлении были приостановлены и в 

результате поиска новых решений был создан процесс непрерывной разливки 

стали. Достигнутые успехи в этой области предопределили направление 

развития металлургии на достаточно продолжительное время и снизило интерес 

к поиску альтернативных решений. Металлургия, будучи весьма 

материалоемким производством, не в состоянии производить масштабное 

техническое перевооружение в связи с высоким уровнем затрат и это 

обстоятельство также стало сдерживающим фактором на пути к развитию 

процессов бесслитковой прокатки в направлении получения заготовок. 

Другими сдерживающими факторами стали отсутствие конструкторских 

решений в части оборудования и недостаточная теоретическая база для 

подобных процессов. 
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Авторами настоящей работы проводятся изыскания в направлении 

создания новых видов бесслитковой прокатки для получения сплошных и 

полых заготовок, предназначенных для прокатного передела и машиностроения 

[4]. Дополнительным преимуществом названной технологии является 

возможность повысить качество заготовки, а в конечном итоге и 

заключительного металлопродукта – бесшовной трубы. Цилиндрические 

заготовки, применяемые в трубопрокатном производстве, получают методом 

непрерывной разливки, при этом наиболее проблемной частью производства 

является получение заготовки малого диаметра (100-150 мм). Этот диапазон 

размеров характерен тем, что при изготовлении трубной заготовки 

традиционным методом непрерывной разливки металл в своей центральной 

части имеет менее плотную структуру (при разливке создается осевая 

рыхлость). Эффективной мерой предупреждения образования рыхлости 

становится использование валковой разливки-прокатки, в валковом 

кристаллизаторе деформирование твердеющего металла позволяет устранить 

указанные недостатки, уплотнить структуру, минимизировать или полностью 

исключить осевую рыхлость. 

Круглая заготовки может быть успешно использована и в сортопрокатном 

производстве вместо традиционно применяемой квадратной.  Предпочтения 

при выборе формы заготовки (квадратная или круглая) могут быть установлены 

на основе дополнительного анализа и учета особенностей последующего 

передела. Круглая форма может быть предпочтительной, например, если 

оценивать заготовку с точки зрения технологии ее получения, формирования 

свойств и дальнейшего передела, вплоть до получения готового проката. Если 

рассматривать с позиций затвердевания и охлаждения, то круглая заготовка 

является более рациональной, поскольку в ней отсутствуют перепады 

температуры по сечению, происходит равноосная кристаллизация, 

обеспечивающая достаточно равномерное распределение свойств по сечению.  
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Каскад гідроелектростанцій, гребель і водосховищ, існуючий на р.Дніпро в 

Україні, являє собою одну з найкрупніших гідросистем світу. Загальна 

встановлена потужність восьми гідроелектростанцій складає 3981,6 МВт (94 

гідроагрегати). Середній вік енергетичної інфраструктури в даний момент 

перевищує 40 років. Для того щоб гарантувати безпечну експлуатацію, 

довготривалу надійність і генеруючу потужність, основні об’єкти ГЕС повинні 

пройти серйозну модернізацію та ремонт. Такі роботи також зменшать кількість 

незапланованих простоїв і знизять витрати на технічне обслуговування та 

позапланові ремонти. 

Модернізації підлягають основні вузли такі як робоче колесо, вал турбіни, 

деталі закладних частин, вузли регулювання турбіни, окремі вузли 

направляючого апарату. Найчастіше ремонт габаритного обладнання має на 

увазі виконання операції механічної обробки з точністю, недосяжною при 

використанні ручного інструменту [2]. 

Недоцільність, а іноді і технічна неможливість демонтажу великогабарит-

них деталей унеможливлює їх поточний ремонт в умовах заводу. У цьому 

випадку ефективним і єдино можливим є використання мобільного портатив-

ного технологічного обладнання для механічної обробки відновлених і 

приєднувальних поверхонь недемонтуємих великогабаритних деталей і вузлів 

турбоагрегатів. 

Мобільні верстати дозволяють виконувати ті ж роботи, що й стаціонарні, з 

двома лише відмінностями: не виріб доставляється до верстата, а верстат 

доставляється до оброблюваного виробу; не виріб монтується на верстаті, а 

верстат монтується безпосередньо на оброблюваному виробі, який виконує 

функцію несучої системи верстата (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Компоновки мобільних розточувальних верстатів 

 

Мобільність створює унікальні можливості економії часу і коштів при 

ремонті важкого обладнання, габаритних виробів. Мобільні верстати 

дозволяють виконувати операції механічної обробки в дуже обмеженому 

просторі. 

Вирішується завдання систематизації та типізації  компонувальних схем 

мобільного портативного технологічного обладнання, створюваного за 

агрегатно-модульним принципом, з метою уніфікації конструкцій верстатів для 

механічної обробки недемонтуємих великогабаритних деталей і вузлів 

турбоагрегатів. Розглянуто і проаналізовані приклади реалізованих на заводі 

«Турбоатом» компоновок мобільного портативного технологічного обладнання 

для механічної обробки відновлених і приєднувальних поверхонь 

недемонтуємих великогабаритних деталей і вузлів турбоагрегатів 

Середньодніпровської, Кременчуцької, Канівської, Лардж ГЕС, Київської 

ГАЕС та Южно-Української АЕС. Виконано аналіз компонувань аналогічного 

технологічного устаткування зарубіжного виробництва. 

За результатами розробок та систематизації компонувань створено каталог 

портативних верстатів. Каталог портативних верстатів систематизує 

компонування портативних металорізальних верстатів, що допоможе легше 

обирати необхідний за технічним завданням верстат із існуючих, або зробити 

висновок про розробку нового неіснуючого портативного верстату. В якості 

класифікаційних ознак використовується кількість формотворчих рухів, 

положення шпиндельного вузла у просторі, вид обробки, структурна формула 

компоновки [1], габарити та вага верстату. 
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В останні роки для створення металевих провідників нового покоління [1-

3] був запропонований новий підхід, що дозволяє домогтися значного 

збільшення міцності алюмінієвих сплавів при збереженні високої 

електропровідності, а в окремих випадках отримати навіть її збільшення. Цей 

підхід заснований на керуванні механізмами зміцнення і електропровідності за 

рахунок отримання дрібнозернистої структури алюмінієвого сплаву до 

субмікронних розмірів за допомогою інтенсивної пластичної деформації при 

кімнатній температурі. Отримані таким чином ультрадрібнозернисті структури 

демонструють високу механічну міцність завдяки реалізації в досліджуваному 

матеріалі таких механізмів зміцнення як зернограничного зміцнення і 

дисперсійне твердіння [1, 2]. Даний підхід був реалізований і стосовно 

провідників на основі міді. Незважаючи на зростаюче в останні роки 

застосування різних методів пластичної деформації до алюмінієвих і мідних 

сплавів [1-3], на даний час відсутні дослідження, щодо оцінки величини 

граничного формозмінення і визначення закономірностей зміни показників 

міцності та електропровідності матеріалів при складному навантаженні. Такі 

дослідження необхідні для подальшого поліпшення їх функціональних 

властивостей. 

Ультрадрібнозерниста структура в зразках сплаву 6201 системи Al-Mg-Si, 

що отримується методом інтенсивної пластичної деформації крученням під 

тиском, широко застосовується при виготовленні струмопровідних жил 

самоутримних ізольованих проводів і проводів повітряних ліній 

електропередач. На підставі ретельного дослідження мікроструктури і фізико-

механічних властивостей проведено аналіз механізмів зміцнення, що 

дозволяють досягати підвищеної міцності при збереженні високої 

електропровідності. Проведені дослідження недостатньо відображають явище 

подальшого збільшення міцності металів за рахунок немонотонної пластичної 

деформації при зміні величини використаного ресурсу пластичності. 

Недостатньо проаналізовано також внесок складного навантаження в 

електроопір [4]. 

Оцінка параметрів мікроструктури зразків показала, що дійсно додаткова 

обробка інтенсивною пластичною деформацією крученням під тиском на 1/4 

оберту привела до збільшення щільності дислокацій з 3 · 10
13

 m
-2

 до 9 · 10
13

 m
-2
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та з 2 · 10
13

 m
-2

 до 5 · 10
13

 m
-2

 . При цьому такі параметри мікроструктури, як 

розмір зерна, разміри включень вторинної фази і їх розподіл не змінилися. 

Додаткова обробка інтенсивною пластичною деформацією крученням під 

тиском при кімнатній температурі на 1/4 оберту відповідає малій пластичній 

деформації ~ 0.1 і не призводить до критичного значення величини 

використаного ресурсу пластичності, крім того, як показали експериментальні 

дослідження, отримані великі пластичні деформації приводять до зменшення 

електроопору. 

Також було досягнуто подальше збільшення міцності (умовна межа 

текучості σ0,2 = 325-410 MПa) при збереженні високого рівня 

електропровідності (55-52 % IACS) алюмінієвого сплаву 6201. З цією метою 

обробка інтенсивною пластичною деформацією крученням вихідних 

крупнозернистих зразків була проведена при кімнатній температурі. 

Теоретично проаналізовано, що внесок різних механізмів зміцнення в міцність 

отриманих зразків з ультрадрібнозернистою структурою може бути досить 

значним і становити 152-215 МПа. 

Експериментально показано, що додаткова обробка зразків з 

ультрадрібнозернистою структурою інтенсивною пластичною деформацією 

крученням на 1/4 оберту при кімнатній температурі призводить до підвищення 

міцності на ~15%, але при цьому величина електропровідності змінюється 

незначно. Невелике збільшення електроопору зразків ймовірно обумовлено 

зміною стану границь зерен за рахунок введення або збільшення ступеня їх 

нерівномірності. 

В існуючих роботах недостатньо обґрунтовані методи, які 

використовують для розрахунку напружено-деформованого стану та величини 

використаного ресурсу пластичності при немонотонному деформуванні в 

умовах об’ємного напруженого стану. Таким чином, процеси, що 

характеризуються немонотонною пластичною деформацією, в поєднанні з 

керуванням механізмами зміцнення відкривають можливість отримання 

високоміцних зразків електротехнічного алюмінієвого сплаву із збереженням 

або підвищенням його електропровідності. 
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Методи теоретичного розв’язку задач в обробці металів тиском розвинуті 

недостатньо для практичного використання при розробці і впровадженні нових 

технологій та удосконаленні існуючих. Для задоволення жорстких вимог до 

точності визначення напружено-деформованого стану необхідно володіти 

достовірною інформацією про еволюцію розвитку процесу пластичної 

деформації в кожній точці металу з самого початку деформування. Це 

дозволить з високою точністю отримувати важливі характеристики 

технологічної спадковості виробів, яких вони набувають в результаті їх 

пластичної обробки. Першим і важливим етапом в розрахунках напружено-

деформованого стану є отримання кінематичних характеристик пластичної течії 

металу у вигляді аналітичних залежностей, що дозволять сформулювати 

закономірності формозмінення в технологічних процесах обробки металів 

тиском. 

З огляду на вищесказане, розглядається можливість застосування методу 

функцій току для визначення компонент тензора швидкостей деформацій в 

усталених стаціонарних процесах пластичного деформування. Припускається, 

що при осесиметричному пластичному деформуванні металу в каналі з 

криволінійними границями кінематика процесу аналогічна плоскій течії. При 

отриманні рівнянь для визначення компонент тензора швидкостей деформацій 

було використано диференціальне рівняння ліній току з урахуванням умови 

нестисливості. Для пояснення фізичного змісту функцій току було розглянуто в 

площині течії дві нескінченно близькі лінії току і отримано вираз для витрати 

через кінцеву в поперечних розмірах трубку току. З умови відсутності на 

границях радіальних складових швидкості отримано обмеження, які 

накладаються на похідні від функцій току на цих границях. 

Компоненти тензора швидкостей деформацій обчислюються за формулами 
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Рисунок 1 – Схема осесиметричної течії при прямому видавлюванні трубчастої товстостінної 

заготовки, де і = 1…n – кількість допоміжних ліній, j = 1…m – кількість ліній току, Г0 і Г3 – 

відповідно нижня і верхня границі трубки току, v0 – швидкості часток матеріалу на вході в 

канал матриці, vmax – швидкості часток матеріалу на виході з каналу матриці 

 

Розроблена методика розрахунку кінематичних характеристик 

пластичного деформування для усталених осесиметричних стаціонарних 

процесів дозволить спростити математичну обробку отриманих результатів і 

підвищити достовірність визначення напружено-деформованого стану. 
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Істотний вплив на якість виробів, отриманих за допомогою селективного 

лазерного плавлення (СЛП), проявляє наявність залишкових напружень. 

Залишкові напруження виникають в результаті великого градієнта температур, 

через високі швидкості нагріву і охолодження при формуванні шару деталі. 

Наявність залишкових напружень призводить до зниження ресурсу виробу, 

зміни форми деталі, а іноді появи тріщин. Для усунення зазначених 

несприятливих чинників потрібно використовувати тривалий віджиг виробів 

після виготовлення або попередній нагрів порошкового шару, що не завжди 

можливо реалізувати в більшості комерційних СЛП-машин [1]. 

Повторне сканування було представлено як новий багатообіцяючий метод 

зниження напружень під час процесу вирощування виробу. Суть даного методу 

полягає в переплавленні затверділого шару при СЛП. У роботах [1, 2] 

зафіксовано сприятливий вплив повторного сканування на зміну 

температурного градієнта, що сприяє зниженню залишкових напружень. 

В роботі [2] дослідження повторного сканування проводилося з 

урахуванням різних стратегій сканування при однакових параметрах процесу. 

Автори заявляють, що стратегія повторного сканування острівців надала 

найбільш значний вплив на зниження залишкової напружень. Даний ефект 

пояснюється тим, що температурний градієнт навколо ванни розплаву був 

невеликим під час повторного сканування, що послабило концентрацію 

напружень на стику суміжних острівців. 

Xiao і співавтори [3] проводили кілька циклів повторного сканування. 

Вказується, що залишкові напруження зменшуються в міру збільшення циклів 

переплавлення (Рис. 1а). Це пов'язано з тим, що повторне сканування 

відбувається на твердому металі, теплопровідність якого набагато вище, ніж у 

металевого порошку. У міру збільшення циклу повторного сканування 

швидкість охолодження зменшується, а також зменшується залишкові 

напруження. 

Ali і співавтори [4] скептично ставляться до ідеї повторного сканування. 

Дослідження проводилося з різними варіаціями густини енергії сканування. 

Заявляється що зміна густини енергії не давала ніяких істотних результатів, за 

винятком повторного сканування з густиною енергії 150%, що призвело до 
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зниження залишкових напружень на 33,6 % (Рис. 1, б). Однак, даний режим 

призвів до згубного впливу на механічні властивості зразка (передчасне 

руйнування). Автори пов'язують це з утворенням товстого оксидного шару 

через повторне плавлення. 

 

        
                               а       б 

Рисунок 1 – Результати досліджень:  

а – залишкове напруження зразків за різних умов повторного сканування [3]; б – вплив 

повторного сканування з різною густиною енергії на швидкість охолодження та залишкову 

напругу [4] 

 

Варто зауважити, що переплавлення, природньо, збільшує час 

виготовлення деталей, тому для впевненого використання повторного 

сканування треба переконатися в значній ефективності даного методу, щоб 

виправдати збільшення тривалості процесу СЛП. 

З огляду на іноземний досвід дослідження повторного сканування, 

неможливо зробити однозначний висновок про доцільність використання 

даного методу для зниження залишкових напружень. Перераховані вище 

протиріччя мотивують до більш детальних досліджень даного підходу з 

варіацією і урахуванням різних параметрів процесу селективного лазерного 

плавлення. 
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The analysis of any steel structure could be split into two major stages. During 

the first stage all possible load combinations (LC) have to be narrowed down to a 

critical one per element of the structure. Simplified models and approaches are 

normally used for this. The second stage involves more comprehensive analysis of 

detailed models and drawing conclusions about strength criteria according to the 

existing standards. The biggest issue is to analyze the whole variety of the LCs the 

structure could be subjected to, as there could be hundreds or thousands of them, in 

order to find the critical ones. Sometimes the they are not so obvious and could not be 

easily determined based on the structural engineer experience; choosing the wrong 

critical LC could lead to nonconservative results of the whole analysis. 

The solution to the problem of finding the correct critical LC for each member 

of the steel structure in order to create robust and reliable design is proposed in this 

work. The problem has been approaching by creating a program that would allow 

automation of the designer work by helping to figure out the critical LC based on 

static, buckling and fatigue strength parameters (utilization factors is used as the 

parameters). 

 

  
a)        b) 

Figure 1 – RTG crane:  

a – picture, b – von Mises stress plot (Pa) for single load combination 

 

The program consists of three main stages: 

1. preparation of all initial information, like steel structure model and 

boundary conditions. On this stage APDL [1] macro language is used; 
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2. passing the prepared information to ANSYS Mechanical for solving; 

3. check the obtained results according to appropriate standards. Python 

programming language [2] is used here. For now, only static and fatigue strength 

parameters are considered and buckling one is under the development. 

As an example, the application of the tool for design or Rubber Tired Gantry 

(RTG) crane is shown here. Loads’ determination and strength criteria are according 

to crane specific standards [3, 4]. 

The analysis results could be printed as a text file in addition to Utilization 

Factor plots (see Fig. 2). From the plots it could be seen that the fatigue strength for 

the current design is not satisfied and redesign is needed. 
 

  
a) 

 
b) 

Figure 2 – Utilization Factor plots:  

a – static strength, b – fatigue strength 
 

The proposing program could be a valuable add on to the existing tool set of the 

structural engineer for daily basis work, which would allow not to miss the critical 

load case during the design. 
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За проектних умов експлуатації на бетонні та залізобетонні конструкції 

впливають зовнішні навантаження, а також зміни температури та вологості. 

Розрахунок конструкцій з анізотропних матеріалів, зокрема розрахунок 

анізотропних пластин, пов'язаний з труднощами математичного характеру, 

тому що не завжди можна отримати аналітичне рішення диференціального 

рівняння  вигину анізотропної пластини. Важливу роль у цьому відіграють 

умови закріплення країв пластини та локальні навантаження. Чисельні методи 

аналізу широко використовуються, але тут, як відомо, немає універсального 

підходу. Кожен числовий метод визначається необхідністю вирішення певного 

кола задач і, маючи певні переваги, не позбавлений недоліків, часто 

фундаментального характеру, які визначають межі його застосування. 

В нашій роботі представлено підхід до розрахунку анізотропних пластин 

чисельно-аналітичним методом граничних елементів. Двовимірна задача 

зводиться до одновимірної задачі за допомогою варіаційного методу 

Канторовича-Власова. Для вибору функції розподілу прогинів пропонується 

використовувати один із двох методів – динамічний або статичний. 

Характеристичне рівняння та основні функції подано в загальному вигляді. 

Проблема згинання анізотропної прямокутної пластини призводить до 

чотирьох можливих комбінацій коренів характеристичного рівняння, а це 

означає, що повне рішення задачі визначатиметься 64 аналітичними виразами 

фундаментальних функцій. Після визначення констант шляхом розв’язування 

задачі Коші можна визначити всі фундаментальні функції, побудувати функцію 

Гріна тощо відповідно до алгоритму чисельно-аналітичного методу граничних 

елементів, який детально описаний у багатьох наших попередніх роботах. 

Запропонований підхід дозволяє отримати рішення проблеми згинання 

анізотропної прямокутної пластини за будь-яких однорідних та неоднорідних 

граничних умов без обмежень щодо характеру навантаження. 
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Усі моделі проектування, що використовуються в структурному аналізі, 

ідеалізовані. Це стосується геометрії самої конструкції, моделювання 

граничних умов, характеру зовнішніх навантажень, властивостей матеріалу 

тощо. 

Таким чином, поздовжнє зусилля, що викликає стиск у стрижні, може 

прикладатись не строго вздовж поздовжньої осі, а з деяким ексцентриситетом. 

Справжній стрижень не ідеально прямий; його вісь у недеформованому стані 

завжди має деяку початкову кривизну. Опори можуть займати положення, яке 

хоча і незначно, але відрізняється від того, що прийнято в схемі проектування. 

Врахування будь-якого з перерахованих факторів є дуже важливим, оскільки 

дозволяє наблизити схему проектування до реальної структури. Якщо говорити 

про стійкість стиснутого стрижня, то найістотнішою початковою 

недосконалістю є наявність ексцентриситету сили стискання, оскільки це 

призводить до появи не тільки стиснення, але і вигину, що докорінно змінює 

реальний напружено-деформований стан і, звичайно, зменшує значення 

критичних сил. Цей ефект є предметом дослідження в даній роботі. 

Метою даної роботи є аналітичне вирішення проблеми стійкості стержня з 

безперервною змінною жорсткістю на вигин, стиснутого постійною 

поздовжньою силою, яка прикладена з ексцентриситетом відносно поздовжньої 

осі. Вперше формули для зміщення, кута повороту, згинального моменту та 

поздовжньої сили були отримані в аналітичній формі. Показано, що відомі 

формули для цих величин, що відповідають стрижню постійної жорсткості, 

випливають із формул, поданих тут як окремий випадок. Отримані формули 

дозволяють обчислити стійкість однорідних і неоднорідних стрижнів 

довільного перерізу, стиснутих силою, що прикладена з ексцентриситетом. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПОСЛІДОВНОГО АГАТОІМПУЛЬСНОГО 

ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНОГО ШТАМПУВАННЯ 
 

ТАРАНЕНКО М.Є., д.т.н., професор кафедри автомобілів та 

транспортної іфраструктури, Національний аерокосмічний університет ім. 

М. Е. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харків, Україна 

НАРИЖНИЙ О.Г., к.т.н., доцент кафедри теоретичної механики, 

механоведення і роботомеханічних систем, Національний аерокосмічний 

університет ім. М. Е. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харків, 

Україна 
 

Електрогідравлічним (ЕГ) штампуванням раціонально виготовляти 

великогабаритні тонколистові деталі. Їх формоутворення передбачає 

управління джерелами енергії за місцем і після послідовності навантаження. 

Для реалізації такої технології необхідно застосовувати багатоконтурні ЭГ-

преси з багатоелектродними розрядними блоками. 

Дослідження можливостей управління навантаженням в таких блоках 

стало метою справжнього дослідження. 

Це дослідження проводилося методом математичного моделювання 

комплексу процесів виділення поширення і взаємодії із заготовкою, що 

пластично деформувалася. У динамічному режимі розглядалася складно за 

формою гeтерогенне середовище, що складається з твердих поверхонь 

оснащення, рідкого середовища і пластичною деформацією тонкої заготівки 

відносно великого діаметру. Остання розглядалася деформаційно керованою за 

степеним законом. 

Для моделювання використовувався комплекс LS - LYNA із застосуванням 

методу ALE. Результати оцінки адекватності такої моделі приведені в роботі 

[1]. Умовами моделі передбачено, що в технологічній зоні названого пресу 

розташовані три розрядні порожнини з кроком, рівним напівтора діаметра 

самих порожнин, і в них робляться ЕГ-розряди геперируемые від трьох 

незалежних електричних контурів. ЕГ-розряди можуть здійснюватися 

одночасно в усіх контурах або зі зміщенням за часом. 

Досліджувалися варіанти: 

– поодинокий розряд в одній розрядної порожнини; 

– одночасні розряди в двох і трьох порожнинах; 

– розряди в трьох порожнинах зі зміщенням в часі; 

– розряди в трьох порожнинах з різними поєднаннями кількості енергії, що 

виділяється, зміщення розрядів за часом, дистанції розрядів і часу виділення енергії. 

В результаті чисельних експериментів показано (рис. 1), що при ЕГ-

розряді з напівзамкненої розрядної порожнини виходить парогазовий пухир 

подовженої форми, головна частина якого генерує утворення і рух у бік 

заготівки затопленого високошвидкісного струменя рідини, що деформує 

заготовку. 
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Рисунок 1  Взаємодія затоплених струменів рідини, що генеруються ЕГ-розрядом із 

заготівлею, при виділенні енергії в одній (а), двох (б) і трьох (в) розрядних порожнинах 

 

В результаті взаимодеймтвия із заготівкою 

струмінь формозмінюетьтся – в ній появляються 

паралельні заготівки складові її швидкості, що 

призводить до непродуктивної витрати енергії 

(рис. 1, б) для формоутворення зон зчленування 

борту і стінки деталі. При швидкісному розряді  

відбувається концентрація енергії центрального 

розряду (рис. 1, в). Аналіз зміни напружено-

деформованого стану на трьох поверхнях 

заготівки (рис. 2), обьясняет виникнення 

залишкової пружної напруги у відштампованій 

деталі. 

Різниця в рівнях накопиченої пластичної 

деформації на верхній і нижній поверхнях 

заготівки після закінчення деформації визначає 

рівень залишкової пружної напруги, що визначає міру корабления 

отштамповки. Ця різниця різниться для різних точок заготівлі, які 

навантажуються з різною інтенсивністю. З цього факту можна розробити 

раціональну иследовательность вантаження заготівки з мінімальним 

корабленням деталі. 

Висновки. 

1. Для моделювання послідовного процесу ЕГ-штампування можна 

рекомендувати використання комплексу LS-DYNA із застосуванням методу 

ALE. 

2. Комбинаціей керованих параметрів техпроцесса ЕГ-штампування 

можливо оптимізувати техпроцес при постановці нових цілей і істотно 

підвищити його ефективність. 

3. При відповідній оптимізації послідовності навантаження за місцем і 

його інтенсивністю досягається висока точність геометрії деталей. 
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Рисунок 2  Тимчасові 

залежності накопиченої 

пластичної деформації на 

нижній (А), серединної (В) і 

верхньої (С) поверхні 

заготовки 
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ГРИБКОВ Е.П., д.т.н., професор кафедри КІТ, Донбаська державна 
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академія, Краматорськ, Україна 

 

Метою даної роботи є розробка вимог до системи керування обладнанням 

для деформування кільцевих заготовок на конічній оправці крученням під 

тиском на основі аналізу функціональних можливостей спеціалізованої 

установки і параметрів навантаження заготовки у часі.  

Запропонований процес HPT-Ring кручення під високим тиском 

відноситься до процесів інтенсивної пластичної деформації High-pressure 

torsion (HPT) [1, 2], в якому заготовка деформується інструментом, який 

прижимається до неї та одночасно зміщується по її поверхні в процесі 

обертального руху. Процес HPT-Ring відрізняється від відомих схем тим, що 

кільцеву заготовку деформують між інструментами конічної форми і 

видавлюють в задану штампом форму порожнини.  

Приводи установки для деформування заготовок по технології HPT-Ring 

включають натискний гідроциліндр зусиллям 100 кН та електродвигун АИР 71-

В2 потужністю 700 Вт. При проведенні експерименту є можливість змінювати у 

часі силу тиску інструменту на заготовку, частоту ті кількість обертів 

інструменту для забезпечення необхідного ступеня деформації. Ці параметри 

потрібно задавати при налаштуванні установки для коректного протікання 

процесу і фіксувати у часі реальні значення. Крім того, треба реєструвати 

температуру в зоні деформування, яка підвищується за рахунок пластичного 

деформування заготовки. На основі аналізу існуючих і запропонованих схем 

розроблена схема експериментального оснащення, яка відображена на рис. 1.  

Для проведення попереднього моделювання процесу використовували 

спеціалізовану САЕ-систему QForm [5], яка застосовується для розрахунку 

різних процесів ОМТ, в тому числі – в умовах великих пластичних деформацій. 

В даній роботі в системі QForm визначались геометричні параметри оснастки 

та силові параметри процесу HPT-Ring. 

Система керування забезпечує автоматизацію процесу проведення 

дослідження, зменшення впливу помилок оператора на процес і детальну 

фіксацію поточних параметрів експерименту. На основі аналізу призначення 

елементів установки та послідовності етапів проведення процесу HPT-Ring 

сформульовані вимоги до функціональності програмного комплексу (ПК) для 
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автоматизованого керування установкою. ПК повинен мати модульну 

структуру, у складі нього є: модуль для керуванням приводами вертикального 

та обертового переміщення інструменту, модуль керування по кінематичним 

параметрам або по параметрам тиску в циліндрі та крутному моменту на валу 

двигуна та редуктора; модуль фіксації і обробки даних з датчиків; модуль 

завдання та контролю параметрів деформування; модуль відображення 

параметрів поточного стану експерименту. 
 

 
Рисунок 1 – Схема штампу та кільцева заготовка для експерименту: 

1 – пуансон осьового навантаження, 2 – пуансон який обертається, 3 – кільцева заготовка 

 

Для підготовки експериментів та обробки результатів деформування ПК 

має включати в себе модуль для проведення моделювання в CAE системі 

QForm та модуль для імпорту результатів для автоматичного налагодження 

системи керування спеціалізованою установкою для HPT-Ring; ПК також має 

включати в себе модуль збереження даних в базі даних або файлі. В останніх 

версіях програми з’явилося API, яке дозволяє користувачеві створити власну 

програму для управління розрахунком в QForm, аналізу та обробки результатів 

моделювання. Готові команди для вставки в код програми можуть бути 

автоматично згенеровані за допомогою спеціального конструктора API. 
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ремонтного виробництва та технології матеріалів, Державний 
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Харків, Україна 

 

Гнуті профілі з елементами подвійної товщини складають значну частину 

потреби в металопрокаті. Однак показники їх якості не можуть бути 

забезпечені без застосування спеціальних способів профілювання. 

Випробування деяких з них дозволили встановити основні принципи 

проектування калібрувань валків для виробництва профілів.  

1. Схема формоутворення профілю в валках. Найпоширенішою схемою 

формоутворення є послідовна підгибка крайніх ділянок заготовки до кута 180°. 

Отриману перехідну форму прямолінійного перетину потім деформують до 

отримання профілю необхідної конфігурації, підгинаючи спільно елементи 

подвійний і одинарної товщини. 

2. Визначення технологічних переходів. При безперервному 

профілюванні захід смуги в валки істотно полегшений. Це дозволяє 

застосовувати більш жорсткий режим формування, завдяки чому скорочується 

число переходів. Кути підгибки визначаються запасом пластичності металу в 

місцях вигину. При поштучному профілюванні слід застосовувати ослаблений 

режим формування, з тим щоб забезпечувався точний захід смуг в калібри. З 

метою форсування формування до 180° максимальний кут підгибки за прохід 

може бути прийнятий рівним 25°, мінімальний – 15°. При ширині полиць до 80 

мм раціональним є режим 0 -20 -45-70 -90 -110 -135 - 160-180° за умови, що 

радіуси в місцях вигину на перших переходах рівні 7-15 товщинам заготовки та 

їх зменшення до нуля відбувається шляхом послідовної осади ділянки 

заокруглення при вільному згинанні. 

3. Вибір радіусів місць вигину. Формувати місця вигину до кута 90° 

можна по дугам змінних або постійних радіусів. Якщо переважні змінні 

радіуси, їх величини слід вибирати в межах 7-15 товщин смуги. В цьому 

випадку механічні властивості по перетину місця вигину розподіляються 

досить рівномірно, причому характеристики міцності вище вихідних в 

середньому не більше ніж на 2-5 %. Низька ступінь попереднього зміцнення 

внутрішньої зони вигину – обов'язкова умова отримання місця вигину на 180° з 

нульовим (або близьким до нього) радіусом внутрішнього закруглення без 

тріщин і розривів металу всередині кута. Розрахунок калібрування 

спрощується, коли формування ведеться по постійному радіусу в тих же межах 

співвідношення товщини заготовки. 
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4. Розрахунок ширини заготовки. Ширина заготовки визначається 

аналітичним шляхом за формулою: В = Σ bпр + Σ bзаокр + 1,7 n s0, де Σ bпр – 

сумарна ширина прямолінійних ділянок; Σ bзаокр – сумарна ширина ділянок 

заокруглень, крім місць вигину на 180°, внутрішній радіус яких менше товщини 

заготовки; n – число місць вигину на 180°, що не входять в Σ bзаокр; s0 – товщина 

заготовки. Ширина ділянок заокруглення визначається по нейтральній лінії 

деформації з урахуванням її зміщення від серединного шару.  

5. Облік пруження. При підгибці полиць до 90° по рекомендованим вище 

радіусам не відбувається різких структурних змін в деформованій зоні, а отже, і 

надмірного наклепу металу. У процесі вільного гнуття радіус заокруглення 

поступово зменшується до щільного прилягання сторін.   

6. Попередження хвилястості крайок. Для цього на початку підгибки 

крайнім ділянкам заготовки надають криволінійну форму, яка зберігається 

протягом процесу підгибки, а в кінці профілювання випрямляють їх. Додання 

кривизни елементам, що  підгинаються значно підвищує їх опір повздовжньому 

вигину. Так, для прямолінійного перетину, площею F = b s, момент опору 

повздовжньому вигину 
2
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W  . Для сектора тонкостінного кругового кільця 
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, де y'с – відстань від центру 

кривизни до центра ваги сектора; α  – центральний кут, який спирається на 

сектор.  

Радіус кривизни опуклої частини робочих валків розраховується з 

урахуванням заданої стріли прогину на полицях,  що підгинаються. 

7. Особливості зносу валків. При формуванні елементів подвійної 

товщини найбільшою мірою зношуються ділянки валків, відповідні місцям 

вигину на 180°. По колу валків утворюються канавки. Причина такого зносу – 

значне збільшення контактних напружень на ділянці осади місць вигину на 180°. 

Розподілене навантаження на одиницю периметра калібру по нижньому валку,  
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         ,  

де ϭs – межа плинності матеріалу заготовки; s – товщина заготовки; h – довжина 

робочої частини калібру; х – поточна координата по довжині калібру;                  

Е – модуль пружності; α  – кут підгибки в даному калібрі, град.  

Тиски металу на валки, а отже, і знос валків є максимальними поблизу від 

місць вигину і зменшуються в міру віддалення від них.  

На основі викладених принципів були розраховані калібрування валків для 

виробництва ряду профілів з елементами подвійний товщини, розроблена і 

освоєна технологія профілювання профілів. 
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Запірна арматура вид трубопровідної арматури, призначений для 

розподілу, відкриття та закриття потоку робочої рідини або газу, відноситься до 

5 класу складності поковок, тому дослідження формозміни на сьогодні є 

актуальною темою [1]. 

В сучасному світі в залежності від заданих параметрів замовника на 

вимоги до фізико-механічних властивостей та якості запірної арматури є 

декілька способів її виготовлення – зварювання, штампування, кування та інші. 

В роботі розглядається технологія кування. За стандартною заводською 

технологією деталь закривається ковальськими напусками в просту 

геометричну форму (рис. 1, А). За досліджуваною технологією поковка буде  

максимально наближеною до кінцевої форми деталі (рис. 1, Б). 

 
 

Рисунок 1 – Приклад закриття поковки напуском за існуючою технологією (А) та за 

запропонованою (Б) 

При виконанні математичного моделювання протягування циліндричної 

заготовки на гідравлічному пресі було отримано складно прогнозований 

розподіл об’єму поковки під дією навантажень та зміні кантувань і інших 

параметрів кування (рис. 2). В підбійковій зоні метал переміщається вздовж 

заготовки і ближче до центру заготовки залишається в початковій точці по 

повздовжній осі. В вертикальному напрямку з’явилося звуження отвору. Також 

в торцевій частині спостерігається утворення хвилястості.  



66 

 

 
Рисунок 2 – Перехід кування попередньо прошитої заготовки та заготовка після 

деформування 

 

Тому для прогнозування течії металу було розроблено загальний ескіз з 

поділами заготовки на умовні об’єми в зоні деформації (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Схема розподілу переміщених об'ємів поковки 

 

Для більш точного прогнозування течії металу всі результати 

моделювання та експериментів заносяться в таблицю, за даними якої будуються 

графіки та в подальшому будуть розраховані коефіцієнти залежності розподілу 

металу від параметрів кування, що говорить про актуальність даної роботи на 

необхідність в подальших дослідженнях. 
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На сьогоднішній день виготовлення ексцентрикових, колінчастих, 

кривошипних валів виконується за допомогою токарної обробки, який у свою 

чергу використовується під високим навантаженням і повинен мати високу 

міцність і надійність. При штампуванні таких валів (зокрема в роботі [1]) існує 

спосіб виготовлення валу методом передачі, при цьому способі обробки металів 

тиском виникає поліпшення механічних характеристик у зоні деформації. 

Процес кування таких валі шляхом передачі металу відбувається 

наступним шляхом. Після намітки бокова поверхня верхнього бойка повинна 

знаходитися на одній лінії з вертикальним прорізом верхньої зарубки, а права 

бічна поверхня нижнього бойка на одній лінії з вертикальним прорізом нижньої 

зарубки. Під час передачі відбувається затягування металу в кутах. Це 

необхідно враховувати, збільшуючи висоту заготовки по відношенню до 

розміру поковки приблизно на 15-25 %. 

Метою даної роботи є розроблення ефективних способів та режимів 

деформування та моделювання процесу передачі металу. 

Основними методами дослідження є перерозподіл об’єму поковки при 

передачі металу та вибір оптимальної схеми деформування. За допомогою 

програмного комплексу Qform [2] виконано моделювання процессу передачі. 

 

 
 

Рисунок 1 – Початковий етап деформування загоготовки при передачі металу 
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На першому етапі (рис. 1) здійснюють неповну передачу металу в одній 

площині. Остаточну передачу металу на другому етапі виробляють зі 

зміщенням нижнього бойка щодо верхнього у напрямку протилежному 

напрямку течії металу при передачі від нижнього бойка. 

Попередньо були зроблені надрубки для забезпечення перерозподілу 

металу в зазначену площину. Передача металу відбувається за рахунок 

прикладеної сили бойків на контакну поверхню заготовки [3]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Отриманна поковка після виконання операції передачі металу 

 

Зміщення однієї частини щодо іншої (рис. 2) відбувається із зажимом на 

зовнішній поверхні заготовки біля контакту з бойками. 

Таким чином можна зробити висновок, що при дотриманні розглянутих 

способів кування та методів деформування передачі металу, можна досягти 

рівномірного розподілення металу, що забезпечить отримання якісної 

продукції. 
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Адитивне виробництво (AM), особливо селективне лазерне плавлення 

(SLM), продовжує рухатися до більш широкого визнання в промисловості в 

різноманітних виробах. Однак в той же час фундаментальні обмеження 

залишаються проблемою, однією з яких є шорсткість поверхні деталей SLM, 

яка може бути незадовільної якості, що, в свою чергу, обмежує використання 

таких деталей. Таким чином, деталі SLM зазвичай піддаються попередній 

обробці, наприклад, фрезеруванням, токарною або хімічною обробкою для 

задоволення бажаних вимог [1]. Ця необхідність привела до розробки різних 

гібридних процесів і концепцій верстатів (не тільки для SLM), що поєднують 

адитивні методи зі звичайною механічною обробкою. Наприклад, в деяких 

варіантах верстати з ЧПУ поєднуються з лазерним наплавленням дроту або 

дуговим зварюванням металу з утворенням гібридного процесу [2]. Інші 

гібридні варіанти, які можуть вирішити вищезазначені проблеми, поєднують 

SLM з фрезеруванням на місці [3], забезпечуючи свободу проектування, 

пропоновану адитивним виробництвом, в поєднанні з геометричною точністю і 

якістю поверхні фрезерування в рамках єдиного автоматизованого процесу [4]. 

Розвиток гібридних машин, які поєднують в собі адитивні та субтрактівнi 

процеси, дійсно прокладає шлях до нових концепцій як в проектуванні 

продукту, так і у виробництві, що дозволяє створювати інноваційні 

компоненти, які раніше були недоступні. Це також вимагає всебічного 

розуміння фундаментальних властивостей цих нових технологій, їх обмежень 

та вимог [5]. 

У той час як більшість досліджень по гібридному адитивному виробництву 

зосереджено на розробці процесів і оптимізації параметрів [6], на матеріалах і 

дизайні продукту [7], дослідження відповідних керівних принципів 

проектування, однак, рідкісні. Проте, для просування будь-якої технології AM, 

з точки зору проектування, конкретні правила проектування і докладний 

посібник з вибору відповідної адитивної технології є передумовою для 

успішного впровадження. Такі правила були визначені, наприклад, для 

моделювання плавленого осадження, селективного лазерного спікання [8], SLM 

[9], електронно-променевої плавки [10]. Однак для гібридного підходу AM, як 

такі правила проектування ще не доступні. 
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Гібридний процес SLM сам по собі раніше був продемонстрований в 

різних тематичних дослідженнях, орієнтованих на застосування, таких як, 

наприклад, виробництво зубних імплантатів [11, 12, 13].  

Однак в цих дослідженнях не обговорюються подробиці про процес 

виготовлення, фундаментальна перевага, а також загальні обмеження 

проектування. 

При більш детальному вивчення даних питань гібридний підхід може бути 

використаний на повну потужність, а існуючі недоліки процесу SLM можуть 

бути усунені. 
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Як відомо висаджуванням називається операція, в результаті якої 

збільшується поперечний переріз заготовки через зменшення довжини її 

кінцевої або середньої частини. Холодне висаджування застосовується для 

формотворення голівок заклепок, болтів, гвинтів, шурупів, гайок, а також 

деяких деталей машин зі сталі та кольорових металів. У випадку холодного 

об’ємного штампування высаджування широко застосовується при роботі на 

холодно-висаджувальних автоматах.  

Через високий опір пластичної деформації і знижену пластичність 

більшості металів при кімнатній температурі, що пов’язано з деформаційним 

зміцненням, яке призводить до виникнення великих питомих зусиль на 

інструмент, результатом чого є його швидке зношування, використання 

об’ємного штампування обмежене. 

У процесі холодного висаджування металів швидкості деформації 

складних деталей можуть значно варіюватися і локально досягати дуже 

високих значень. Отже, при розгляді деформаційної поведінки матеріалу слід 

враховувати як перехідне зміцнення при високих швидкостях деформації, так і 

знеміцнення через адіабатичне нагрівання [1-3]. 

Також для підвищення ефективності висаджувальних автоматів 

проводяться дослідження умов контакту, а саме тертя, та умови змащування 

для підвищення стійкості інструменту [4]. 

Разом з тим багато уваги приділяється поліпшенню властивостей матеріалу 

для заготовок та моделювання процесу висаджування [5].  
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Послідовність виконання операцій азотування і термічної обробки істотно 

впливає на експлуатаційні характеристики деталей. Застосування термічної 

обробки в технології іонного азотування дозволяє за рахунок глибинного 

азотування збільшити ударну в’язкість [1, 2].  

Мета дослідження: встановити вплив послідовності технологічних оперцій 

(ПТО) при іонному азотуванні на структуру та властивості поверхневих і 

приповерхневих шарів сталевих заготовок зі швидкорізувальної сталі, яка не є 

класичною для азотування, для інструментів різних за призначенням. Заготовки 

зі сталі Р6М5 (d = 5 мм) після класичної термічної обробки: гартування 1230 
о
С 

(масло) і потрійного відпуску при температурі 550 
о
С, пройшли різну за ПТО 

технологічного процесу іонного азотування обробку (табл. 1). За результатами 

металографічного аналізу та вимірів мікротвердості (рівня зміцнення), глибини 

дифузійних шарів та величини зерна мікроструктури після іонного азотування з 

застосуванням наступної нормалізації (ПТО № 4), гартування (ПТО № 2, № 3), 

гартування і відпуску (ПТО № 5), зроблено порівнянний аналіз впливу 

технології одинарного та подвійного азотування та виду наступної термічної 

обробки на структуру і властивості заготовок зі сталі Р6М5.Таблиця 1 – 

Послідовність і склад технологічних операцій при іонному азотуванні 

заготовок зі сталі Р6М5 
№ 

послідовності 
Зміст і послідовність технологічних операцій 

1 Азотування (Т = 550 
о
С) 

2. Азотування + гартування (Т = 1230 
о
С, масло) 

3. Азотування + гартування (Т = 1230 
о
С, масло) +азотування + гартування 

(Т = 1230 
о
С, масло) 

4. Азотування + гартування (Т = 1230 
о
С, масло) +азотування + 

нормалізація (Т = 1230 
о
С) 

5. Азотування+ гартування (Т = 1230 
о
С, масло) +азотування+ гартування 

(Т = 1230 
о
С, масло) + відпуск (Т = 320 

о
С)  
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Результати дослідження впливу ПТО № 1-5 на сталеві заготовки (табл. 2) 

показали, що режим іонного азотування (ПТО № 1) збільшив твердість 

поверхневого шару (ПШ) до 13000 МПа на глибину 85 мкм, цей шар – твердий, 

але крихкий. Для збільшення глибини зміцнення пропонуємо застосовувати 

комплексну обробку. ПТО № 2: одинарне азотування та гартування дало 

зміцнення на 860 МПа вище, у порівнянні з твердостю серцевини, глибиною 

близько 320 мкм. Максимальний рівень зміцнення зформувала обробка за ПТО 

№ 3 (подвійне азотування та гартування): 11160 МПа, глибиною до 150 мкм, 

але цей режим не є оптимальним, оскільки завдяки наявності великої кількості 

аустеніту залишкового та крупнозеренної структури матриці (127,5 мкм), 

серцевина має низьку твердість. ПТО № 4: подвійне азотування з наступним 

гартуванням та нормалізацією дало зміцнення до 9200 МПа, з глибиною до 

1800 мкм. Ця комплексна технологія має високі показники міцності за всією 

глибиною деталі і є оптимальною. ПТО № 5 з подвійним азотуванням, 

наступним гартуванням та кінцевим відпуском показала добрий результат: зона 

зміцнення становить 320 мкм, з твердістю 7560 МПа. 
 

Таблиця 2 ‒ Результати дослідження впливу ПТО при іонному азотуванні на глибину і 

мікротвердість заготовок зі сталі Р6М5 

ПТО 

№ 

Глибина 

поверхневого 

шару, h,мкм 

Твердість 

поверхневого 

шару, МПа 

Глибина зони 

зміцнення, h мкм 

Твердість зони 

зміцнення, МПа 
Твердість 

серцевини, 

МПа 

1. 85 13000 85  12920  6700 

2. 180-200 5644-8142 320  9620  8763 

3. 103-118 4100 130-150  11160  5400 

4. 180-230 2840-4135 1800  9514-8950  8954 

5. 180 4110-7436 320  7560  7148 
 

Таким чином, для збільшення глибини проникнення азоту в структуру 

сталевих заготовок діаметром більше 4 мм у результаті комплексної обробки 

іонним азотуванням, для деталей, що працюють в умовах стискаючого 

навантаження та високого зносу, рекомендовано технологію подвійного 

азотування з наступним гартуванням та нормалізацією, яка дозволяє отримати 

шар внутрішнього азотування за периметром майже всієї деталі. Структура 

зміцненого шару – високодисперсний, високоазотистий легований мартенсит 

відпуску та карбонітриди. 
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Для визначення нульової ітерації начальних параметрів навантаження під 

час чисельного моделювання процесів випинання циліндричних та конічних 

оболонок, а також визначення аналітичних залежностей доцільне вирішення 

завдання про характер деформування оболонок під час вибуху. Існуючі 

отримані результати не дають змоги для отримання рішення задачі в 

елементарних функціях на всіх етапах деформування: під час дії на заготовку 

ударної хвилі, гідропотоку та її інерційному русі. 

Рівняння руху елемента оболонки під дією ударної хвилі можливо подати 

у наступному вигляді 
2

1 12
ρδ ρ exp( / θ)m

d r dr
c P t

dt dt
   , 

де r  – поточний радіус заготовки; ρ  – щільність матеріалу заготовки;          

1 1ρ c  – щільність та швидкість звуку середовища за заготовкою; mP  – тиск 

ударної хвилі на оболонці під час виходу ударної хвилі на вільну поверхню 

оболонки; t  – поточний час, час проходження ударної хвилі; θ  – час спаду 

тиску ударної хвилі. 

Акустичний опір опору середовища (вакуум) значно менший акустичного 

опору матеріалу оболонки й рідини, тому другим членом рівняння нехтуємо. 

Під час виходу ударної хвилі на вільну поверхню оболонки, на яку діє 

ударна хвиля, початкова швидкість оболонки дорівнює масовій швидкості  

r

o

o u
dt

dr
v 








 . 
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Під дією гідропотоку рівняння руху заготовки має вигляд  
2

2

σ ( )

ρ ρδ

sod r P t

dt r
  .      (1) 

Для ідеально-пластичного матеріалу це рівняння рішення в елементарних 

функціях немає.  

Враховуючи те, що залежність швидкості деформації в залежності від 

ступеня деформації не значно відрізняється від одиниці. Крім того  

ε / o

dr
D R

dt
 , 

де oR  – радіус заготовки після припинення дії ударної хвилі. Рівняння (1) 

приймає вигляд 
2

2

σ ( )

ρ ρδ

so

o

d r dr P t

dt rR D dt
  .     (2) 

Рішення цього рівняння складається з рішення однорідного 

диференціального рівняння та неоднорідного рівняння має вигляд 
1

1 2

2
1

1 ρδ θ

b
tmr P t

c t c
b




  
        

, 

де 
σ

ρ

os

o

b
R rD

 ; 
1

1
2

1

bR
c

b






; 
1

1
3

1 ρδ

b

mR P
c

b



 


. 

При інерційному русі оболонки рівняння (2) має вигляд 
2

2

σ
0

ρ

os

o

d r dr

dt rR D dt
  . 

Його рішення має вигляд однорідного диференціального рівняння 
1 1 1 1

3 2 2

1 (1 ) 1

b b b br R R t R

b t b b

   
 

  
, 

де 
3R  – кінцевий радіус оболонки;  

2R  – текучий радіус оболонки після дії 

гідропотоку. 

При співударі елемента оболонки з поверхнею матриці рівняння руху 

оболонки має вигляд 
2

1 1

2 2

3

ρ
0

ρδ

os
d r c dr dr

dt dt D R dt




   , 

де 
1ρ , c  – акустичний імпеданс матеріалу матриці. 

Його рішення має вигляд: 
3λ

δε
R t

r


 , 

де 01

2

3

σρ
λ

ρδ

sc

D R

 
   
 

. 

Отримані залежності добре узгоджуються з експериментальними даними. 

Межа похибок не перевищує 18 %. 
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Витягування з потоншенням порожнистих заготовок через дві послідовно 

розташовані матриці використовується для зменшення товщини стінки і 

збільшення висоти отриманого напівфабрикату. 

Для витягування застосований пуансон спеціального профілю, який 

створює додаткове тягнуче зусилля за стінку здеформованої заготовки. Це 

приводить до зменшення зусилля, що прикладається пуансоном до донної 

частини цієї заготовки та зменшення осьових розтягувальних напружень у місці 

переходу стінки у донну частину. Це приводить до збільшення ступеню 

деформації та зменшення кількості переходів при витягуванні. При 

моделюванні витягування методом скінченних елементів у програмі DEFORM 

швидкість деформування складала 7 мм/с. Тертя задано за Кулоном з 

коефіцієнтом тертя μ = 0,08. 

На рис. 1 показана форма і розміри в міліметрах половини в міліметрах 

половини вихідної заготовки із латуні ЛК75. Розрахункові положення в розрізі 

деформуючого інструменту і заготовки на різних стадіях витягування 

представлені на рис. 2. Положення на початку витягування показане на рис. 2, 

а. Вихідна заготовка 1 встановлена в першій матриці 2. Ця матриця розміщена 

на 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 1 – Форма і 

розміри половини 

вихідної порожнистої 

заготовки 

а б в г 
Рисунок 2 – Положення в розрізі інструменту і заготовки на 

різних стадіях першого витягування та вигляд отриманого 

напівфабрикату:  

а – положення на початку витягування, б – положення після 

витягування у першій матриці, в – положення в кінці 

витягування, г – вигляд напівфабрикату 
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першій обоймі 3, під якою розташована друга матриця 4, що встановлена на 

другій  обоймі 5. Обойма 5 спирається на третю матрицю 6 для калібрування на 

опорі 7 донної частини напівфабрикату в кінці витягування. Витягування 

здійснюється пуансоном 8. Положення після витягування у першій матриці 2 

зображене на рис. 2, б. Деформування в другій матриці 4 починається після 

закінчення формоутворення в матриці 2. Положення в кінці витягування з 

отриманням напівфабрикату 1 показане на рис. 2, в. Вигляд отриманого 

напівфабрикату показаний на рис. 2, г. Перша матриця мала діаметр отвору 

221 мм, друга – 218 мм. 

Силові режими витягування і калібрування зображені на рис. 3. Найбільші 

величини зусилля при витягуванні у першій матриці склала 1570 кН, у другій – 

1400 кН, при калібруванні – 3170 кН. Калібрування необхідне для 

вирівнювання донної частини, яка викривляється при витягуванні. 

Розподіли інтенсивності деформацій εі та вичерпаного ресурсу 

пластичності ψ у здеформованій заготовці після витягування у першій та другій 

матрицях представлені на рис. 4. Після витягування в першій матриці у стінці 

напівфабрикату отримана інтенсивність деформацій у межах εі = 0,52÷0,7          

(рис. 4, а), величина вичерпаного ресурсу пластичності досягає значення 

ψ = 0,75 (рис. 4, б). При ψ = 1 починається руйнування здеформованого металу. 

Після витягування в другій матриці пропрацювання структури металу 

холодною пластичною деформацією зростає і в стінці отримано εі = 0,75÷1,1 

(рис. 4, в). В результаті деформування в другій матриці у стінці максимальна 

величина вичерпаного ресурсу склала ψ = 0,98. Таким чином витягування 

відбувається без руйнування здеформованого металу. 

По величинах інтенсивності деформацій та з використанням 

експериментальної діаграми істинних напружень для латуні ЛК75 можна 

прогнозувати величину межі текучості σs по висоті стінки напівфабрикату. 

 

     

 

Рисунок 3 – Залежність зусилля 

витягування і калібрування від 

переміщення пуансона 

а б в г 

Рисунок 4 – Розподіли інтенсивності деформацій εі та 

вичерпаного ресурсу пластичності ψ  у здеформованій 

заготовці:  

а і б – розподіли εі та ψ після витягування у першій 

матриці, в і г – розподіли εі та ψ після витягування у 

другій матриці 
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УДК 621.7 

 

ГАРЯЧЕ ОСАДЖУВАННЯ ЗАГОТОВОК ІЗ ЛАТУНІ З ОТРИМАННЯМ 

ВИСТУПУ У ТОРЦІ ДОННОЇ ЧАСТИНИ 
 

ЯРМОЛЕНКО О.С., аспірант кафедри ТВЛА, ММІ, НТТУ "Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Київ, Україна 

КАЛЮЖНИЙ В.Л., д.т.н., професор, кафедри ТВЛА, ММІ, НТТУ 

"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Київ, Україна 

 

Для отримання заготовки під подальше зворотне видавлювання за 

відсутності сортового прокату великого діаметру використано гаряче 

осаджування [1]. Моделювання осаджування виконане методам скінченних 

елементів в програмі DEFORM. 

В якості початкової заготовки циліндр діаметром 180 мм і висотою 76 мм з 

латуні ЛК75. Початкова температура заготовки становила 850°С. Тертя на 

контактуючих поверхнях враховували по Зібелю з коефіцієнтом тертя μ = 0,2. 

Швидкість переміщенні інструменту 40 мм/с, а попередній розігрів 

деформуючого інструменту – 200°С Розрахункові положення в розрізі 

деформуючого інструменту на початку та в кінці осаджування представлені на 

рис. 1. Початкове положення інструменту перед осаджуванням показано рис. 1, 

а. Вихідна заготовка 1 розміщена на опорі 2, яка встановлена в матриці 3. 

Деформування здійснюється плитою 4. При опусканні плити 4 отримується 

напівфабрикат 5. Вигляд напівфабрикату в розрізі після осаджування наведений 

на рис. 2. На нижньому торці напівфабрикату має місце виступ, який потрібний 

для подальшого утворення фланця і буде використаний для центрування 

напівфабрикату в матриці при виконанні наступного переходу гарячого 

зворотного видавлювання. На рис. 3 показана залежність зусилля осаджування 

від переміщення плити. Зусилля  на початку осаджування зростає плавно, а при 

досягненні  здеформованою  заготовкою   матриці збільшується  інтенсивно  і  в 

 

  
а б 

Рисунок 1 – Розрахункові положення в розрізі деформуючого інструменту на початку і в 

кінці осаджування:  

а – на початку осаджування, б – в кінці осаджування 
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Рисунок 2 – Вигляд напівфабрикату в 

розрізі після осаджування 

Рисунок 3 – Залежність зусилля 

осаджування від переміщення плити 
 

 

кінці отримана величина 5410 кН. Інші результати моделювання зображені на 

рис. 4. Деформуючий інструмент зображений тонкими лініями, а розміри по 

осях приведені в міліметрах. На рис. 4, а приведений розподіл нормальних 

напружень з розмірами напівфабрикату, по яких можна оцінити питомі зусилля. 

Найбільші нормальні напруження у межах σn = 150÷170 МПа отримані на 

поверхнях напівфабрикату, які контактують з пуансоном і опорою. Розподіл 

кінцевої температури Т, °С, показаний на рис. 4, б. В зонах напівфабрикату біля 

плити і опори має місце охолодження до температури Т = 785°С. Розподіл 

інтенсивності деформацій εі зображений на рис. 4, в. Практично по всьому 

об’єму напівфабрикату отримана інтенсивність деформацій у межах 

εі = 0,41÷0,66. Інтенсивне пропрацювання структури металу пластичною 

деформацією відбувається по всій висоті напівфабрикату. 

Список літератури: 
 

1. Ковка и штамповка: Справочник в 4-х. т. М.: Машиностроение. 1986. Т.2. Горячая 

объемная штамповка. Под ред. Е.И. Семенова. 1986. 592 с. 

   
а б в 

Рисунок 5 – Розподіли: 

а- нормальних напружень σn, б – температури Т, 
о
С; в – інтенсивності деформацій εі  у 

напівфабрикаті в кінці осаджування 
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