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ВИЗНАЧЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТР1В ШТАМПУ 
ДЛЯ ХОЛОДНОГО ВИДАВЛЮВАННЯ В1СЕСИМЕТРИЧНИХ 
ВИРОБ1В 31 СТУП1НЧАСТОЮ ПОРОЖНИНОЮ 
З РОЗТЯГНЕННЯМ СТ1НКИ ЗАГОТОВКИ 

Приведено схему конструкцп штампу для холодного видавлювання порожнистих вюесиметричних 
вироб1в з1 стушнчастою порожниною з розтягненням стшки заготовки. На основ1 використання 
закону збереження обему, здшснено розрахунки конструктивних розм1р1в штампу:розм1ри верхньо! 
та нижньо! порожнини контейнера, розм1ри регулювального кшьця, використання якого дае змогу 
змшювати швидкють перемщення контейнера у вщповщносп до змши швидкост металлу стшки 
заготовки, в процес деформування, що забезпечуе постшне зщеплення каналу контейнера з буртом 
стшки заготовки що видавлюеться . 

Ключов1 слова: холодне видавлювання, вюесиметричш вироби, стушнчаста цшиндрична 
порожнина, розтягнення, штамп для видавлювання. 

Вступ. Використання високопродуктивних процешв холодного 
видавлювання порожнин дозволяе суттево зменшити витрати метал1в при 
забезпеченн точносп, високих мехашчних властивостей та експлуатащйних 
характеристик вироб1в. Але висок питом1 зусилля, яю виникають при реал1зацп 
вказаних процешв, обмежують використання холодного видавлювання, 
зумовлюючи низьку стшюсть шструменту. Одним 1з шлях1в зменшення зусилля 
холодного видавлювання е змша схеми напруженого стану процесу: з схеми 
всеб1чного нер1вном1рного стиску - на стискувально-розтягувальну, що 
забезпечують процеси видавлювання з роздачею та з розтягненням стшки 
заготовки. 

Холодне видавлювання з розтягненням стшки заготовки дозволяе, в 
пор1внянш з шшими способами формоутворення порожнистих вироб1в, 
досягати найбшьшого зниження питомих зусиль на деформуючому 
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инструмента 1снуюч1 конструкцп штамтв [1] для реал1зацп вказаних процешв 
передбачають використання додаткових привод1в, що значно шдвищуе гх 
гром1здюсть та вартють. 

Метою стати е визначення конструктивних параметр1в штамтв, що 
дають змогу реал1зувати холодне видавлювання вироб1в з1 ступшчастою 
порожниною з розтягненням стшки заготовки без використання додаткових 
привод1в. 

На кафедр1 МПМ та РП розроблено конструкцп штамтв яю дають змогу 
реал1зувати процес холодного видавлювання вюесиметричних деталей з 
розтягненням стшки заготовки в яких розтягувальне напруження створюеться 
за допомогою рщини високого тиску. Таю штампи не потребують використання 
складного ковальсько-штампувального обладнання подвшно! або потршно! дп. 

Рис. 1 - Конструкщя штампу для видавлювання порожнистих вироб1в 
з1 стушнчастою порожниною 

На рис. 1 зображено конструюцю штампу для видавлювання 
порожнистих вироб1в з1 ступшчастою порожниною, (л1воруч - в1д в1с1 симетрИ 
показаний вихщний стан перед видавлюванням, праворуч - в процеш 
видавлювання). Принцип дп та конструкц1я приведеного штампу аналопчна 
конструкцИ штампу для видавлювання порожнини пост1йного д1аметру, яка 
детально описана в робот1 [4]. Особливють конострукцИ штампу для 
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видавлювання ступшчастих порожнин полягае в тому, що швидюсть течи 
здеформованого металу в стшщ виробу при видавлювант порожнин р1зних 
д1аметр1в р1зна - для порожнини бшыпого д1аметру вона бшьша, в результат 
чого, виникае необхщнсть регулювання швидкост перемщення матрищ, яка 
повинна дор1внювати швидкост течи металу. Для виконання ще!' функцп 
передбачено регулювалюне юльце 10, встановлене на опор1 2. При 
видавлювант порожнини першо! ступет 

Розрахунок виконавчих розм1р1в верхньо! та нижньо! порожнини 
контейнера- матриц1 проводиться аналопчно [4]. В результат1 отримуемо для 
верхньо! порожнини: 

Re = R = R3 + 0,78 • (R 3 - Rn ) 

де R3 - рад1ус заготовки, R

n - рад1ус пуансона першо! ступеш. 
Радиус нижньо! порожнини дор1внюе 

( R

 2

 - R

 2 ^ 
RH = R2 — + 1 

I R n J 
Розтягувальне зусилля прикладене в процеш деформування до ст1нки 

детал1 визначаеться як 

P = q •niRl - R32) - (Rl - Rl)) 
Розм1ри регулювального к1льця знаходяться з наступних м1ркувань. 
Швидкост1 перем1щення матрищ при формозмш1 порожнин двох ступешв 

знаходимо з р1вняння р1вност1 витрат, яю в випадку видавлювання першо! 
ступен1 порожнини мають наступний вигляд: 

Un ^ S n ^ S М = VK ^ SH 

де un - швидюсть ступшчастого пуансона; 
v'K - швидюсть руху матрищ-контейнера; 
vM - швидюсть течи металу; 
S - площа поперечного перер1зу плунжера; 

SI - площа поперечного перер1зу першо! ступеш пуансона 
SM - юльцева площа поперечного перер1зу металу що випсняеться з першо! 

порожнини; 
SH - площа нижньо! камери контейнера. 

Умова постшного зачеплення бурта заготовки з матрицею: 
vM =vK 

Виршуючи систему отриманих р1внянь в1дносно площ1 SH , 
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отримуемо 
I S 

Виражаючи плопц через рад1уси, отримуемо 
R2 

R i 

де RH - рад1ус нижньо! камери, 
Ru - рад1ус виробу 
RI - рад1ус першо! ступет пуансона 
R - рад1ус плунжера. 

Аналопчт р1вняння складають для випадку видавлювання друго! 
ступет: 

v n ^ s + v M ^ SMM = vKK ( S M - SK ) ; 

v ^ s

n = v

I 1 ^ s

( 1 1 ) 

де vM - швидюсть течи металу при формозмш1 друго! ступет порожнини; 
SM

II - площа металу що витискуеться при видавлювання друго! порожнини; 
v'l - швидюсть матршц-контейнера при видавлювант друго! порожнини; 
SK - площа поперечного перер1зу регулювального ю'льця. 

Використовуючи умову v'K = v'M, виршуемо систему р1внянь вщносно SK . 
SK =n(R2

3 - R2J, 

де ReH - внутршнш рад1ус втулки; 
R3 - зовншшш рад1ус втулки; 

знаходимо 

R l = (1 + ^г)(Rl - RII ) , 

де RII - рад1ус друго! ступет пуансона; 
Таким чином, розм1ри втулки дор1внюють: 

R3 = (Rl -R2)(1 + R l ) , 
R 

Rl 
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Висновки: отримано аналггичш залежност для визначення 
конструктивних розм1р1в штампового оснащення для видавлювання вироб1в з 
порожниною постшного д1аметра та ступшчатою порожниною. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ «ВИБРОСТОЛ -
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОРОШОК - ПУАНСОН» ПРИ 
ДВУСТОРОННЕМ ВИБРАЦИОННОМ ПРЕССОВАНИИ 

Представлена математическая модель динамической системы «вибростол - металлический порошок -
пуансон», в которой металлический порошок представлен в виде системы с распределенными 
параметрами. Получены теоретические выражения, описывающие поведение динамической системы 
в рабочем режиме: закономерности движения и амплитуды колебаний вибростола и пуансона, 
которые учитывают направления и соотношения амплитуд возмущающих сил и угловые частоты 
вынужденных колебаний. 

Ключевые слова: математическая модель, динамическая система, металлический порошок, 
вибростол, пуансон, амплитуда возмущающей силы. 

Введение. При производстве изделий из металлических порошков 
тугоплавких металлов используют различные вибрационные методы. 
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