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НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ЗАГОТОВОК ПРИ 
РОЗДАЧ1 ТРУБЧАСТИХ ЗАГОТОВОК ТРАДИЦ1ЙНИМ 
КОНУСНИМ ПУАНСОНОМ ТА ПУАНСОНОМ 
СПЕЦ1АЛЬНОГО ПРОФ1ЛЮ 

Приведен! результати розрахунк!в методом ск!нченних елемент!в в!дкрито! та закрито! роздач! 
трубчастих заготовок з нержав!ючо! стал! традиц!йним конусним пуансоном ! пуансоном 
спец!ального проф!лю. Деформуюча поверхня пуансону спец!ального проф!лю утворена перетином 
к!л пост!йного д!аметру, центри яких розташован! з в!дпов!дним кроком п!д кутом до в!с! пуансону. 
Використання такого пуансону забезпечуе зниження впливу сил тертя при роздач! та збшьшення 
коеф!ц!енту роздач!. Виконане пор!вняння силових режим!в та напружено-деформованого стану 
заготовок при в!дкрит!й роздач! традиц!йним конусним пуансоном та пуансоном спец!ального 
проф!лю. Проведен! експериментальн! досл!дження п!дтвердили результати розрахунк!в. 
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деформований стан заготовок, коеф!ц!ент роздач!. 

Вступ. Холодна в!дкрита та закрита роздача трубчастих заготовок 
використовуеться для виготовлення перех!дник!в для трубопровод!в р!зно! 
конф!гурац!!, трубчастих заготовок з одним та двома фланцями. Причому, 
фланц! можуть бути перпендикулярн! до в!с! заготовки та розташован! п!д 
певним кутом. Технолог!я роздач! та штампове оснащення в основному 
розробляються на баз! виробничого досв!ду та експериментальних даних [1-4]. 
Сучасне виробництво деталей методами холодно! роздач! ставить задач! 
зниження соб!вартост! виготовлення вироб!в, що робить продукц!ю 
конкурентоспроможною. На формоутворення при роздач! та коеф!ц!ент роздач! 
kp = D j / D o (Di - найб!льший д!аметр здеформовано! частини заготовки, D o -

зовн!шн!й д!аметр вих!дно! трубчасто! заготовки) впливають в!дносна товщина 
заготовки l = S o / D o ( S o - товщина вих!дно! заготовки) та кут конусу 
пуансону а. В джерел! [5] з використанням методу скшченних елемент!в (МСЕ) 
вивчено вплив кута а конусу пуансону на силов! режими роздач!, формозмшу 
металу, напружено-деформований стан заготовок та ступ!нь використання 
ресурсу пластичност! здеформованого металу. Одним !з метод!в !нтенсиф!кац!! 
холодно! роздач! е використання пуансону спец!ального проф!лю, деформуюча 
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поверхня якого утворена перетином кш однакового д1аметру, центри яких з 
однаковим кроком розташоваш т д кутом а до Bici пуансону [6]. Така 
деформуюча поверхня зменшуе вплив сил тертя на зусилля роздачi та тдвищуе 
коефiцieнт роздачi кр. Актуальними залишаються задачi визначення 

напружено-деформованого стану заготовок при роздачi пуансоном cпецiального 
профiлю. 

Мета роботи. Постановка задачь Метою роботи е виконання 
порiвняльного аналiзу з використанням МСЕ роздачi трубчастих заготовок 
традищйним конусним пуансоном i пуансоном спещального профiлю та 
встановлення впливу форми пуансону на напружено-деформований стан 
заготовок. Таку задачу можна виршити створенням математичних моделей з 
використанням методу скшченних елеменпв (МСЕ), яю враховують 
комплексний вплив конструктивних факторiв (геометричну форму пуансошв), 
технологiчних факторiв (вiдноcну товщину заготовки, коефiцiенту тертя, 
швидкють деформування, локальний вигляд осередку деформацп в заготовцi) 
та фiзико механiчних факторiв (дiаграму icтинних напружень та дiаграму 
плаcтичноcтi металу). Традищйний конусний пуансон та пуансон спещального 
профилю зображен на рис. 1. Традищйний конусний пуансон мав кут конусу а 
=20°. Дiаметри кш d та крок t центрiв 1х розташування пiд кутом а =20° для 
пуансону спещального профилю необхцлно встановити моделюванням з умови 
забезпечення рiвноi' по довжинi здеформованол частини заготовки. Роздачi 
пiдлягали заготовки з нержавпочол cталi 12Х18Н10Т зовншлшм дiаметром Do 

=39 мiлiметрiв (мм), висотою Ho =80 мм та товщиною стшки So=1,5 мм. 
Коефпцент тертя в розрахунках був // =0,08. 

а б 

Рис. 1 - Пуансони для роздач^ а -традищйний конусний пуансон, 
б - пуансон спещального профшю 

Результати дослщжень. Був проведений порiвняльний розрахунковий 
аналiз з використанням програми DEFORM вщкритол та закритол роздачi 
трубчастол заготовки вищенаведених розмiрiв традицiйним конусним 
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пуансоном та пуансоном спещального профилю. При закритш роздачi на бокову 
поверхню заготовки дiяв жорсткий упор, який змщувався одночасно з 
пуансоном. Для роздачi пуансоном спещального профилю встановлено, що 
дiаметри кил D =35 мм та крок центрiв лх розташування t =5 мм т д кутом а 
=20° забезпечують отримання рiвноi по довжин здеформованол частини 
заготовки. При вщкритш роздачi мае мicце втрата стшкосп cтiнки на 
цилiндричнiй чаcтинi заготовки (рис. 2), тому розрахунки закшчували на 
початку втрати стшкосп стшки. 

Рис. 2 - Втрата стшкосп стшки заготовки 

Залежносп зусилля роздачi вiд перемiщення пуансону для розглянутих 
варiантiв роздач трубчастих заготовок зображен на рис. 3. При вщкритш 
роздачi традицiйним конусним пуансоном та пуансоном спещального профшю 
максимальне значення зусилля на початку втрати стшкосп стшки складае 63 
кН, яке отримане при перемпценнях 27 та 34 мм вщловцдлло. При закритш 
роздачi пуансоном cпецiального профiлю величина зусилля досягае 100 кН а 
перемщення - 50 мм. При цьому, при закритш роздачi максимальна величина 
перемщення пуансону обмежувалася по причин початку руйнування торця 
здеформованол частини заготовки, що буде показано нижче. 

Форми та розмiри в мшметрах здеформованих частин заготовок, я к 
отримаш т с л я вцдкритол та закритол роздачi, приведет на рис. 4. По першш 
cхемi роздачi коефiцiент роздачi для традицшного пуансону склав кр =1,4, для 

пуансону спещального профилю - кр=1,5. По другш cхемi - кр =1,7. 

Використання пуансону спещального профилю при роздачi дозволяе збшьшити 
коефiцiент роздачi в порiвняннi з деформуванням традицiйним конусним 
пуансоном, що пов'язано зi зменшенням сил тертя при формоутворенш. При 
трьох схемах роздачi мае мicце потоншення стшок по довжинi здеформованих 
частин заготовок. Товщина торця стшки т с л я вщкритол роздачi традицiйним 
пуансоном вказана товщина 1,18 мм, зпрофшьованим пуансоном - 1,16 мм, а 
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т с л я закрито! роздач1 - 1,09 мм. Потовщення стшки в мющ переходу 
здеформовано! части в цилшдричну з вихцшш товщини S q=1,5 для наведених 

вар1анпв роздач змшюеться до величини 1,55, 1, 56 та 1,6 мм ввдюввдю. 
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Рис. 3 - Залежносп зусилля роздачх 
вщ перемщення пуансону: 

1 - вщкрита роздача традищйним 
пуансоном, 2 i 3 - закрита роздача 

традищйним пуансоном та 
пуансоном спещального профшю 

вщповщно 

а б в 
Рис. 4 - Форма та розмiри в мшметрах здеформованих 

частин заготовок: а - т с л я вщкрито'1 традищйним 
пуансоном, б i в - т с л я вщкрито'1 та закрито! роздачi 

пуансоном спещального профшю вщповщно 

Розподши радiальних ar, осьових az, тангенцiйних GQ , дотичних x r z  

напружень та штенсивносп Gj напружень в здеформованих частинах заготовок 
при найбшыному зусиллi деформування при вщкритш роздачi традицiйним 
конусним пуансоном приведет на рис. 5. Стискаюга радiальнi напруження 
величиною G r =-25^-88 МПа займають практично весь об'ем здеформовано! 
частини заготовки. Осьовi напруження на торцi заготовки вгдсутш, а потiм 
змiнюються по довжиш здеформовано! частини вiд G z =-88 МПа до G z =-
400 МПа в мющ переходу здеформовано! частини в цилшдричну. По всш 
довжиш здеформовано! частини виникають розтягувальш тангенцшш 
напруження, найбiльшi значення яких GQ =820-1000 МПа знаходяться в обласп 
торця здеформовано! частини виникають розтягувальш тангенцшш напруження, 
найбшыш значення яких GQ =820-1000 МПа знаходяться в обласп торця 
заготовки. Дотичш напруження знаходяться в межах r r z =200^-250 МПа. 
Iнтенсивнiсть напружень змшюеться в здеформованш частинi вiд величини Gj 
=410 МПа на початку переходу в цилшдричну частину до Gj =960 МПа в зош 
торця заготовки. 
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a r a z G e Trz Gj 

Рис. 5 - Розподши рад!альних Gr , осьових Gz, тангенщ'йних GQ , дотичних Trz та 

штенсивност! Gj напружень в здеформованих частинах заготовок при в!дкрит!й роздач! 

традищйним конусним пуансоном. Розм!ри по в!сях в мшметрах 

Розподши рад!альних s r , осьових s z , тангенц1йних SQ , штенсивност! Sj 
деформац!й та ступеню використання ресурсу пластичност! у/ в здеформованих 
частинах заготовок т с л я вхдкрито! роздач! традищйним пуансоном зображен! на 
рис. 6. По довжин! здеформовано! частини виникають стискаюч! радхальн! 
деформац!!, величини яких знаходяться в межах s r =-0,05-0,21. Аналог!чний 
розпод!л та величину мають осьов! деформац!! s z . В здеформован!й частин! 
виникають розтягувальн! тангенц!йн! деформац!!, як! зм!нюються в!д величини 
SQ =0,1 в м!сц! переходу в цилшдричну частину до SQ =0,38 в зон! торця 
заготовки. Ступ!нь використання ресурсу пластичност! досягае максимального 
значення у =0,83-0,95 в зон! торця заготовки. 

s r s z SQ s i у 

Рис. 6 - Розподши рад!альних S R , осьових S Z , тангенц!йних SQ , штенсивност! Sj 
деформащй та ступеню використання ресурсу пластичност! у/ в здеформованих частинах 
заготовок п!сля в!дкрито! роздач! традищйним пуансоном. Розм!ри по в!сях в мшметрах 
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Розподши рад!альних G R , осьових G Z , тангенц!йних GQ , дотичних x r z  

напружень та штенсивност! напружень <7j в здеформованш частин! заготовки 
при найб!льшому зусилл! деформування при в!дкрит!й роздач! пуансоном 
спещального профшю приведен! на рис. 7. Стискаюч! рад!альн! напруження 
величиною <тг =-34(Н-430 МПа виникають в м!сцях контакту пуансону з 
заготовкою. Також мають м!сце зони з розтягувальними напруженнями, 
значення яких знаходяться в межах <тг =370-100 МПа. Стискаюч! осьов! 
напруження G Z розповсюджен! практично по всьому об'ему здеформовано! 
частини. В м!сцях контакту пуансону з заготовкою ц! напруження досягають 
величини <7z =-900 МПа. Також виникають зони, в яких осьов! напруження 

стають розтягувальними. 

Gr Gz GQ G i 

Рис. 7 - Розподши рад!альних G R , осьових G Z , тангенщ'йних GQ , дотичних Trz та 

штенсивност! напружень Gj в здеформованих частинах заготовок при в!дкрит!й роздач! 

пуансоном спещального профшю. Розм!ри по в!сях в мшметрах 

Необх!дно в!дм!тити, що розпод!ли напружень G R та G Z в даному випадку 
суттево в!др!зняються в!д попереднього, при якому виникають т!льки стискаюч! 
напруження. Розтягувальш тангенц!йн! напруження займають весь об'ем 
здеформовано! частини заготовки. Найбшыш значення GQ =860-1000 МПа 

виникають в област! торця здеформовано! частини з подальшим зменшенням до 
нульових значень в м!сц! переходу здеформовано! частини в цил!ндричну. При 
цьому, розм!ри вказано! област! зростають в пор!внянн! з попередн!м випадком, 
що пов'язано з досягнення бшыпого коеф!ц!енту роздач!. Величини дотичних 
напружень зм!нюються в межах Trz =250--350 МПа. Найб!льш! значення 
!нтенсивност! напружень Gj =960-1100 МПа виникають в област! торця 
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здеформовано! частини заготовки з подальшим зменшенням до величин <jj 
=280-410 МПа в мющ переходу здеформовано! частини в цилшдричну. В 
попередньому випадку максимальн! значення штенсивност! були ст; =960 

МПа.Розпод!ли рад!альних s r , осьових s z , тангенц!йних SQ , !нтенсивност! Sj 
деформац!й та ступеню використання ресурсу пластичност! ц/ в 
здеформованому метал! п!сля в!дкрито! роздач! пуансоном спец!ального 
проф!лю зображен! на рис. 8. Стискаюч! рад!альн! деформац!! величиною s r =-
0,05-М),3 виникають на половин! довжини здеформовано! частини заготовки, 
причому найб!льш! значення по абсолютн!й величин! виникають в област! торця 
заготовки. Аналог!чн! значення осьових деформаций s z розповсюджуються 
практично на всю довжину здеформовано! частини заготовки. Розтягувальн! 
тангенц!йн! деформац!! SQ також займають всю довжину здеформовано! 
частини. В област! торця заготовки величина цих деформащй знаходиться в 
межах Sj =0,38-0,44 з подальшим зменшенням до нульових значень в мющ 

переходу здеформовано! частини в цилшдричну. Результатом напружено-
деформованого стану е ступ!нь використання ресурсу пластичност! ц 
здеформованого металу. Ресурс пластичност! вичерпуеться в област! торця 
заготовки, досягаючи значень в межах ц/ =0,86-0,98. 

sr sz SQ S I
 ц 

Рис. 8. Розподши рад!альних S R , осьових S Z , тангенщ'йних SQ , штенсивност! Sj 
деформащй та ступеню використання ресурсу пластичност! ц/ в здеформованих частинах 

заготовок при в!дкрит!й роздач! пуансоном спещального профшю. Розм!ри по в!сях в 
м!л!метрах 

76 



BicnuK НТУ «ХПЬУ. 2014. No 44 (1087) 

На рис. 9 наведет розподши рад!альних G R , осьових G Z , тангенц!йних GQ , 

дотичних x r z напружень та штенсивност! Gj напружень в здеформованш 

частин! заготовки при найбшыпому зусилл! деформування при закрит!й роздач! 
пуансоном спещального профшю. Вигляд розпод!л!в та величини рад!альних G R 

! осьових напружень G Z практично не в!др!зняються в!д аналог!чних розпод!л!в 
для в!дкрито! роздач!, хоча зона з осьовими напруженнями величиною <rz=-340--
400 МПа при закритш роздач! займае б!льшу довжину здеформовано! частини. 
Також в здеформованш заготовц! розширяеться область з розтягувальними 
тангенц!йними напруженнями величиною GQ =860-1000 МПа. Якщо при 

в!дкрит!й роздач! така область займае третину довжини здеформовано! частини, 
то при закрит!й - половину довжини. При закрит!й роздач! розпод!л дотичних 
напружень под!бний розпод!лу, який отриманий при 

в!дкрит!й роздач!, хоча зб!льшуеться к!льк!сть зон та !х розм!ри !з 
стискаючими напруженнями r r z . Область з штенсивнютю напружень 
величиною Gj =960-1100 МПа займае половину довжини здеформовано! частини 

заготовки, яка отримана закритою роздачею. 

G r G z GQ Trz G i 

Рис. 9. Розподши рад!альних Gr , осьових Gz, тангенщ'йних GQ , дотичних T R Z та 

штенсивност! Gj напружень в здеформованих частинах заготовок при в!дкрит!й роздач! 
пуансоном спещального профшю. Розм!ри по в!сях в мшметрах 

Розподши рад!альних s r , осьових s z , тангенцшних SQ , !нтенсивност! Sj 
деформац!й та ступеню використання ресурсу пластичност! ц/ в 
здеформованому метал! п!сля закрито! роздач! пуансоном спец!ального проф!лю 
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зображен! на рис. 10. На в!дм!ну в!д в!дкрито! роздач!, в м!сц! переходу 
здеформовано! частини в цилшдричну виникають розтягувальш рад!альн! 
деформац!! величиною s r =0,05-0,13. Також, в пор!внянн! з в!дкритою 
роздачею, розширяються област! з! стискаючими осьовими деформациями 
величиною ez= -0,24--0,35 та розтягувальними тангенц!йними деформац!ями з! 
значеннями SQ =0,44-0,5. Завдяки б!льш интенсивному пропрацюванню 

структури металу пластичною деформащею максимальна величина 
!нтенсивност! деформац!! складае S, =0,57-0,65 (при в!дкрит!й роздач! S, =0,44-

0,51). В результат! цього ресурс пластичност! вичерпуеться повнютю, досягаючи 
величини ц/=1 в област! торця здеформовано! частини, що унеможливлюе 
подальше деформування. 

16 24 32 16 24 32 16 24 32 16 24 32 16 24 32 

sr sz S0 S I
 Ц 

Рис. 10. Розподши рад!альних S R , осьових S Z , тангенщ'йних SQ , штенсивност! 
деформащй та ступеню використання ресурсу пластичност! ц/ в здеформованих частинах 

заготовок при закритш роздач! пуансоном спещального профшю. Розм!ри по в!сях в 
м!л!метрах 

По результатах розрахунк!в були виготовлен! пуансони та проведен! 
експериментальн! досл!дження в!дкрито! роздач! трубчастих заготовок з 
нержав!ючо! стал! традищйним конусним та пуансоном спещального профилю. 
На рис. 11 показан! результати проведених експеримент!в. Пуансон 
спец!ального проф!лю з вих!дною заготовкою, як! встановлен! на 
випробувальн!й машин! TIRA test 2300, зображен! на рис. 11, а. Здеформована 
заготовка та традищйний конусний пуансон наведен! на рис. 11, б. На рис. 11, в 
показана здеформована заготовка та пуансон спещального профшю. Результати 
експериментальних досл!джень подтвердили дан! розрахунк!в. 
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а б в 
Рис. 11 - Результати експериментальних досл!джень: а - пуансон спещального профшю з 

вих!дною заготовкою на машин! TIRA test 2300, б - здеформована заготовка та традищйний 
пуансон, в - здеформована заготовка та пуансон спещального профшю 

Висновки. Методом скшченних елемент!в проведений розрахунковий 
анал!з в!дкрито! роздач! традиц!йним конусним пуансоном та пуансоном 
спец!ального проф!лю, а також закрито! роздач! пуансоном спец!ального 
профшю трубчастих заготовок з нержав!ючо! стал!. Встановлен! залежност! 
зусилля роздач! в!д перем!щення пуансону, форма та розм!ри здеформованих 
заготовок, напружено-деформований стан в них та ступ!нь використання 
ресурсу пластичност! здеформованого металу. Використання пуансону 
спец!ального проф!лю дозволяе отримати б!льший коеф!ц!ент роздач!, в 
пор!внянн! з традиц!йним пуансоном, завдяки зменшенню впливу тертя при 
формоутворенн! та зм!н! схеми напруженого стану. При закритш роздач! 
пуансоном спец!ального проф!лю деформування обмежене по причин! 
руйнування металу. Проведен! експерименти п!дтвердили дан! розрахунк!в. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
СМАЗОК ПРИ ГОРЯЧЕЙ ШТАМПОВКЕ ЖАРОПРОЧНЫХ 
СПЛАВОВ 

Представлены результаты лабораторных и производственных исследований эффективности 
различных стеклосмазок и графито-фосфатного препарата при горячей штамповке широко 
применяемых жаропрочных сплавов, из которых изготавливают турбинные лопатки. Получены 
экспериментальные данные по влиянию типа стеклосмазки на величину окалинообразования металла 
при нагреве в пламенных печах. Выданы рекомендации. Установлено, что при штамповке 
жаропрочных сплавов (турбинные лопатки и т. д.) следует применять стеклосмазку No 4-2 в 
сочетании с графито-фосфатным препаратом. 

Ключевые слова: поковка, турбинная лопатка, нагрев, штамп, смазка, деформация, 
стойкость. 

Введение. В развитии современного газотурбостроения наблюдается 
тенденция к росту скоростей и температур газового потока, увеличению 
удельных нагрузок и агрессивности топлива. 

Эти условия предъявляют жёсткие требования по выбору материалов для 
турбинных лопаток. К основным из них относятся: высокая жаропрочность; 
пластичность, необходимая для равномерного распределения напряжений по 
всему сечению; высокую усталостную прочность; стабильность структуры, 
обеспечивающая неизменность механических свойств во время эксплуатации; 
химическая инертность к продуктам сгорания топлива; стойкость к газовой 
коррозии и эрозии при высоких температурах. 

Для изготовления сопловых аппаратов ГТД применяются жаропрочные и 
жаростойкие сплавы на основе никеля, легированные хромом, вольфрамом, 
молибденом, титаном, бором и другими элементами. 

Исследования показывают, что трудно-деформируемые жаропрочные 
материалы характеризуются сравнительно узким интервалом горячей 
обработки давлением, в частности, для сплава ЭП-33 -1000-1150 °С. 
Превышение температуры обработки ведёт к резкому росту исходного зерна, 
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