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УДК 621.983 

О. В. КАЛЮЖНЫЙ, І. П. КУЛІКОВ 

ВПЛИВ РАДІУСА ЗАОКРУГЛЕННЯ КОНУСНОЇ МАТРИЦІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРОФІЛЯ НА 
ФОРМОУТВОРЕННЯ ТА РОЗМІРИ ВИРОБІВ З ГОРЛОВИНОЮ ПРИ ЗАКРИТОМУ ОБТИСКУ 
ТРУБЧАСТИХ ЗАГОТОВОК7 

З використанням метода скінченних елементів встановлений вплив радіуса заокруглення матриці на формоутворення обтиском в конусній 
матриці виробів з циліндричною горловиною із трубчастих заготовок з нержавіючої сталі. Закритий обтиск проводили в традиційній 
конусній матриці та в матриці спеціального профіля, деформуюча поверхня якої утворена перетином торів однакового діаметра, що 
розташовані з відповідним кроком. Розрахунком виявлена величина кроку, яка забезпечує деформування по виступах деформуючої 
поверхні матриці без згинання стінок заготовки між виступами. Встановлені величини зусилля обтиску та зусилля видалення виробів із 
матриці. Визначені напружено-деформований стан, ступінь використання ресурсу пластичності, температура здеформованого металу та 
кінцеві форми та розміри виробів. Використання матриці спеціального профіля приводить до зниження зусилля обтиску і зусилля 
виймання виробів із матриці. Зі збільшення величини радіуса заокруглення матриці зусилля обтиску також зменшується та підвищується 
точність форми і розмірів виробів. При холодному формоутворенні обтиском підвищується температура здеформованого металу. 
Встановлені величини температур дозволяють уточнити вимоги до змащення для обтиску. 

Ключові слова: обтиск, виріб з горловиною, матриця спеціального профіля, радіус матриці, метод скінченних елементів, зусилля 
обтиску, напружено-деформований стан, форми та розміри виробів 

С использованием метода конечных элементов установлено влияние радиуса скругления матрицы на формообразование обжимом в 
конусной матрице изделий с цилиндрической горловиной из трубчатых заготовок из нержавеющей стали. Закрытый обжим проводили в 
традиционной конусной матрице и в матрице специального профиля, деформирующая поверхность которой образована пересечением 
торов одинакового диаметра, расположенных с соответствующим шагом. Расчетом определена величина шага, которая обеспечивает 
деформирования по выступам деформирующей поверхности матрицы без сгибания стенок заготовки между выступами. Установлены 
величины усилия обжима и усилия удаления изделий из матрицы. Определены напряженно-деформированное состояние, степень 
использования ресурса пластичности, температура сдеформированного металла и конечные формы и размеры изделий. Использование 
матрицы специального профиля приводит к снижению усилия обжима и усилия удаления изделий из матрицы. С увеличением величины 
радиуса закругления матрицы усилия обжима уменьшаются и повышается точность формы и размеров изделий. При холодном 
формообразовании обжимом повышается температура сдеформированного металла. Установленные величины температуры позволяют 
уточнить требования к смазке для обжима. 

Ключевые слова: обжим, изделие с горловиной, матрица специального профиля, радиус матрицы, метод конечных элементов, 
усилие обжима, напряженно-деформированное состояние, формы и размеры изделий. 

There are identified influence of the radius of rounding of the matrix on forming by reducing in the conical matrix of products with cylindrical neck 
of tubular workpieces of stainless steel by finite element method. Closed reducing is performed in a traditional conical matrix and special profiled 
matrix, deforming surface is formed by the intersection of the same diameter torus located with a corresponding step. There are determined the step 
size, which provides a deformation on performances of the matrix’s deforming surface without bending the workpiece’s walls between performances. 
There’re determined the reducing’s forces, forces of removing the products from the matrix. There’re identified the stress-strain state, the degree of 
using of the resource of plasticity, temperature of the deformed metal and the final shape and sizes of products. Using special profiled matrix reduces 
reducing’s forces and forces of removing the products from the matrix. reducing’s forces decreases and increases the accuracy of forms and sizes of 
products with increase of value of the radius of rounding of matrix. During cold forming by reducing increases the temperature of the deformed 
metal. The established values of temperatures allow to clarify the requirements for the lubricant for reducing. 

Keywords: reducing, product with neck, special profiled matrix, radius of the matrix, finite element method, reducing’s forces, stress-strain 
state, shape and sizes of the products.

Вступ. Вісесиметричні порожнисті вироби з 
горловиною – широко розповсюджений тип 
деталей, які виготовляють традиційним відкритим 
або закритим обтиском із трубчастих заготовок. 
Рекомендації по визначенню параметрів для 
проектування технології традиційного обтиску, які 
викладені в джерелах [1-4], вже не відповідають 
вимогам сучасного виробництва по продуктивності 
формоутворення та по точності форми і розмірів 
виробів. В роботі [5] показано, що використання 
комп’ютерного моделювання за допомогою метода 
скінченних елементів (МСЕ) для розроблення 
технології традиційного обтиску в конусній матриці 
дозволяє встановлювати кінцеві форми та розміри 
виробів. Застосування закритого обтиску з 
прикладанням диференційованого протитиску за 
допомогою рідини на внутрішню поверхню 
трубчастої заготовки дозволяє збільшити ступінь 
деформації за один перехід завдяки суттєвому 

                                                           
7 © О. В. Калюжный, І. П. Куліков, 2016 

зменшенню вірогідності утворення поперечних 
гофр на циліндричній частині заготовки та 
поздовжніх гофр на здеформованій частині 
заготовки [6,7]. В джерелах [8,9] показана 
ефективність використання диференційованого 
протитиску при формоутворенні виробів з 
горловиною. Однак, використання технології 
обтиску з протитиском на внутрішню поверхню 
заготовки потребує застосування штампового 
оснащення, яке складне по конструкції та має 
низьку продуктивність. В останній час для 
інтенсифікації процесів обтиску використовують 
конусні матриці спеціального профіля [10,11]. В 
таких матрицях циліндрична і конусна деформуючі 
поверхні утворені перетином торів з перерізом 
однакового діаметра. Діаметр перерізу залежить від 
відносної товщини /o oS D  вихідної трубчастої 

заготовки (тут oS - товщина стінки, oD - зовнішній 

діаметр). В таких матрицях зменшується площа 
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контакту між заготовкою і матрицею та знижується 
вплив сил тертя при формоутворенні обтиском, що 
приводить до збільшення ступеня деформації за 
один перехід. Тому актуальними залишаються 
задачі вивчення формоутворенні порожнистих 
виробів з горловиною із трубчастих заготовок в 
матриці спеціального профіля, зокрема виявлення 
кінцевих форм та розмірів виробів. Також для 
проектування технології обтиску і штампового 
оснащення необхідно доповнити дані по зусиллю 
виштовхування виробів із матриці після обтиску. 

Мета роботи. Метою роботи є встановлення 
впливу радіуса заокруглення конусної матриці 
спеціального профіля на формоутворення та 
розміри виробів з горловиною при закритому 

обтиску трубчастих заготовок в матриці 
спеціального профіля. 

DEFORM. Використана пружно-пластична зі 
зміцненням модель металу, що деформується. Тертя 
враховували по Кулону з коефіцієнтом тертя 
=0,08. Швидкість деформування складала 2 мм/сек. 
Формоутворенню обтиском підлягали трубчасті 
заготовки із сталі AISI-10 (COLD) з умовною 
межею текучості 0,2 =300 МПа. Висота заготовок 

Ho =80 мм, діаметр Do =80 мм із товщиною So

=1 мм. Відносна товщина заготовки ( /S Do o ) 

складає 0,03.

  
 

а б в 
Рис. 1 – Схеми формоутворення виробу з горловиною закритим обтиском трубчастих заготовок в конусній матриці:  

а – схема закритого обтиску, б – форма циліндричної та конусної деформуючої поверхні матриці спеціального профіля,  
в – схема виштовхування виробу із матриці 

 
Схеми отримання виробу з горловиною 

закритим обтиском трубчастих заготовок показані 
на рис. 1. На рис. 1а наведена схема закритого 
обтиску традиційній конусній матриці. Вихідну 
трубчасту заготовку встановлюють в матриці 1, яка 
має кут конуса   та радіус заокруглення r  конусної 
поверхні в циліндричну поверхню. Зусилля 
деформування dP  прикладають за допомогою 

пуансона 2 та отримують виріб з горловиною 3. 
Видалення виробу 3 з матриці 2 виконують 
виштовхувачем 3. Для зниження зусилля 
деформування при обтиску замість традиційної 
конусної матриці (ТКМ) використовують матрицю 
спеціального профіля (МСП). В МСП циліндрична 
та конусна деформуючі поверхні утворені 
перетином торів з діаметром перерізу 1d , що 

розташовані з кроком t  (рис. 1б). Величини 
діаметра 1d  та крока t  залежать від товщини 

заготовки oS  [11]. На рис. 1в зображена схема 

видалення виробу з матриці. При цьому зусилля вP  

прикладається до торця виробу за допомогою 
виштовхувача.  

Постановка задачі. Визначення впливу 
радіуса заокруглення r  на формоутворення та 
розміри виробів з горловиною закритим обтиском 
трубчастих заготовок в ТКМ та МСП проведене 
шляхом математичного моделювання за допомогою 
метода скінченних елементів (МСЕ) в середовищі 
DEFORM. Деформуюча поверхня МСП утворена 
перетином торів діаметром 1d  = 2 мм, що 

розташовані з кроком t  = 2 мм. Розміри радіусів 
заокруглення матриці були r =4, 8, 12 та 16 мм. Кут 
конуса матриці   = 25º, діаметр d = 26 мм. 
Деформуюча поверхня МСП утворена перетином 
торів діаметром 1d  = 2 мм, що розташовані з 

кроком t  = 2 мм.  
На рис. 2 приведені розрахункові схеми в 

розрізі на початку обтиску, в кінці обтиску та після 
видалення виробу із МСП. Схема на початку 
обтиску зображена на рис. 2а. Формоутворення 
завершували при переміщенні пуансона 32 мм 
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(рис. 2б). Переміщення виштовхувача при 
видаленні виробу складає 79 мм (рис. 2в). Обтиск в 
матрицях з радіусами r =4, 8 та 12 мм приводив до 
викривлення циліндричних частин горловин 
виробів та відставання їх від поверхні матриці. На 
рис. 3 зображені загальні вигляди виробів в розрізі, 
які отримані в матрицях із радіусами r =4 та 16 мм. 

Моделюванням встановлені залежності 
зусилля обтиску від переміщення пуансона, 

залежності зусилля видалення заготовок із матриці 
від переміщення виштовхувача, кінцеві форми та 
розміри виробів, а також розподіли інтенсивності 
деформацій, ступеня використання ресурсу 
пластичності та температури у здеформованих 
частинах заготовок. 

  

 

  

а б в а б 
Рис. 2 – Розрахункові схеми в розрізі: а – на початку обтиску 

трубчастої заготовки, б – в кінці обтиску, в – в кінці видалення 
виробу з матриці 

Рис. 3 – Загальні вигляди виробів в розрізі:  
а – після обтиску в матриці із r =4 мм, б – після 

обтиску в матриці із r =16 мм 
 

 
Силові режими обтиску. Залежності зусиль 

обтиску від переміщення пуансонів приведені на 
рис. 4. На рис. 4а зображена такі залежності при 
обтиску в ТКМ і МСП із r =4 мм. В обох випадках 
зусилля постійно зростає і досягає максимального 
значення в кінці обтиску. Для обтиску в ТКМ це 

значення складає 56 кН, для обтиску в МСП – 
5,1 кН. Використання МСП приводить до зниження 
зусилля обтиску до 9 %. Збільшення величини 
радіуса r  забезпечує більш інтенсивне зменшення 
зусилля обтиску при використанні МСП. 
Формоутворення горловин в ТКМ і МСП із 

  
а б Рис. 5 – Залежність максимального 

значення зусилля обтиску від радіуса 
заокруглення матриці для обтиску  

в МСП 

Рис. 4 – Залежності зусилля обтиску від переміщення пуансона:  
а – при обтиску в ТКМ і МСП із r  = 4 мм,  
б – при обтиску в ТКМ і МСП із r  =16 мм 
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радіусом r =16 мм завершується при зусиллях 4,8 та 
4,0 кН відповідно (рис. 4б). Зниження зусилля 
досягає 16,6 %. Більш інтенсивне зменшення 
зусилля деформування пояснюється тим, що 
зменшуються сили тертя на циліндричній частині 
при використанні МСП. Вплив радіуса 
заокруглення матриці на максимальне значення 
зусилля обтиску в МСП показаний на рис. 5. 
Збільшення величини радіуса r  приводить 
зменшення зусилля обтиску. 

Для проектування штампового оснащення та 
призначення пресового обладнання, крім зусилля 
обтиску, необхідно знати зусилля видалення 
виробу з матриці. На рис. 6 зображені залежності 
зусилля видалення вP  від переміщення 

виштовхувача після обтиску в ТКМ та МСП із 
радіусом заокруглення r  = 16 мм. Використання 
МСП також приводить до зменшення зусилля 
видалення виробу із матриці. Найбільші величини 
такого зусилля для ТКМ та МСП складають 
відповідно 2,6 та 2,2 кН. Тоді зусилля видалення 

вP  можна визначити по зусиллю обтиску dP  

наступним чином: 0,06в dP P . 

 
Рис. 6 – Залежність зусилля видалення виробу 

від переміщення виштовхувача після обтиску в 
ТКМ та МСП із r =16 мм 

Форма та розміри виробів. Кінцеві форми і 
розміри здеформованих частин трубчастих 
заготовок після обтиску в матрицях з різним 
радіусом заокруглення r  приведені на рис. 7. Тут і 
на наступних рисунках тонкими лініями зображена 
матриця. На рис. 7а показані форма і розміри після 
обтиску в ТКМ із r =4 мм. Має місце потовщення 
стінки конусної та циліндричної частини 
горловини. На радіусі заокруглення матриці 
товщина стінки складає 1,4 мм з подальшим 
зменшенням до 1,37 мм на середині циліндричної 

частини і до 1,2 мм на торці виробу. При цьому 
циліндрична частина здеформованої заготовки 
відстає від матриці на 0,39 мм у верхній частині та 
збільшується до 0,45 мм в напрямку торця виробу, 
який торкається матриці. Використання МСП із r
=4 мм приводить до практично однакових розмірів 
конусної частини та зменшення зазору між стінкою 
виробу із матрицею до 0,4 мм (рис. 7б). Обтиск в 
МСП із r =8 мм приводить до зменшення 
потовщення конусної та циліндричної частин 
здеформованої заготовки. Також зменшується 
відставання циліндричної частини від матриці до 
0,18 мм, яке практично однакове по всій висоті (рис. 
7в). Подальше збільшення радіуса до r  = 12 мм ще 
знижує величини потовщення стінок та відставання 
заготовки від матриці до величини 0,1 мм (рис. 7г). 
Радіус заокруглення матриці r  = 16 мм забезпечує 
повне прилягання циліндричної частини 
здеформованої заготовки до поверхні матриці, що 
зображено на (рис. 7д) . 

Напружено-деформований стан, ресурс 
пластичності та температура здеформованого 
металу. Розподіли інтенсивності деформацій i  у 

здеформованих частинах заготовок після обтиску в 
матрицях з різним радіусом заокруглення приведені 
на рис. 8. Розподіли та величини i  після обтиску в 

ТКМ і МСП із r  = 4 мм дещо відрізняються. 
Найбільші величини інтенсивності деформацій у 
стінках зосереджені на радіусах заокруглення 
матриць. В першому випадку (рис. 8а) у цьому місці 
отримано i  = 0,59, а в другому (рис. 8б) – i =0,56 у 

внутрішніх шарах металу стінки та i  = 0,65 у 

зовнішніх шарах, що пов’язано з додатковим 
деформуванням по виступах профільної поверхні 
матриці. Збільшення радіуса заокруглення МСП 
приводить до зміщення зони з найбільшими 
значеннями i  в сторону циліндричної частини 

заготовки, а також до зменшення величин i  у цих 

зонах. Після обтиску в МСП із r  = 8 мм у вказаному 
місці отримано i  = 0,61 (рис. 8в). Обтиск в у такій 

матриці із r =12 мм та r =16 мм забезпечує i  = 0,52 

(рис. 8г і рис. 8д). При цьому ці величини i  

розповсюджуються на всю ширину стінки та більш 
інтенсивніше пропрацювання структури металу 
пластичною деформацією спостерігається у 
зовнішніх шарах металу стінки циліндричної 
частини здеформованої заготовки (рис. 8г та 8д). 

Визначений напружено-деформований стан 
дозволив встановити ступінь використання ресурсу
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пластичності  здеформованого металу. Розподіли 
вичерпаного ресурсу у здеформованих частинах 
заготовок, які отримані в матрицях з різним 
радіусом заокруглення, зображені на рис. 9. 
Найбільші значення  зосереджені у циліндричних 
частинах здеформованих заготовок. Зі збільшенням 
величини радіуса r  зменшується величина 
вичерпаного ресурсу, що обумовлено більш 
рівномірним пропрацюванням структури металу 
пластичною деформацією. Після обтиску в ТКМ із 
радіусом r =4 мм (рис. 9а) у зовнішніх шарах металу 
стінки циліндричної частини вичерпаний ресурс 
знаходиться в межах =0,77÷0,78. По середині 
товщини стінки отримано =0,6. У внутрішніх 
шарах металу стінки цієї частини вичерпаний 

ресурс досягає величини =0,44÷0,48, а на торці 

стінки – =0,67. Використання МСП з таким 
радіусом r  приводить до незначного зменшення 
величин  в наведених місцях циліндричної 
частини. Збільшення величини r  приводить до 
подальшого зменшення значень  при 
формоутворенні в МСП (рис. 9в-д). Таким чином 
при даних розмірах заготовки та деформуючого 
інструменту ресурс пластичності здеформованого 
металу вичерпується на 70–78%. 

При холодному формоутворенні обтиском 
підвищується температура здеформованого металу. 
На рис. 10 приведені розподіли температури у 
здеформованих частинах заготовок на кінцевих 
стадіях обтиску в ТКМ та МСП із різним радіусом 

  
а б в  г д 

Рис. 7 – Форма та розміри в міліметрах здеформованих частин трубчастих заготовок в матрицях з різним радіусом r :  
а – ТКМ із r =4 мм, б – МСП із r =4 мм; в – МСП із r =8 мм, r  – МСП із r =12 мм, д – МСП із r =16 мм 

 
а б в   г д 

Рис. 8 – Розподіли інтенсивності деформацій i  у здеформованих частинах заготовок після обтиску  в матрицях з різним 

радіусом заокруглення r : а – ТКМ із  r = 4 мм, б – МСП із r = 4 мм; в – МСП із r = 8 мм, г – МСП із r = 12 мм,  
д – МСП із r = 16 мм. Розміри по вісях в міліметрах 
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заокруглення r . На рис. 10а зображений такий 
розподіл при обтиску в ТКМ. У конусній області 
температура здеформованого металу знаходиться в 
межах T=31÷41°C. У стінці на радіусі заокруглення 
матриці отримано T=45÷46°C. У циліндричній 
області за рахунок охолодження здеформованого 
металу температура знижується від T=45°С в місці 
переходу циліндричної області в радіус 
заокруглення до T=38°С в зоні торця стінки. Обтиск 
в МСП з таким же радіусом r  (рис. 10б) приводить 

до виникнення дещо більшої температури 
здеформованого металу, максимальні значення якої 
знаходяться в межах T=51÷53°C. Це підвищення 
пов’язано з більшими питомими зусиллями на 
виступах деформуючої поверхні такої матриці. 
Збільшення радіуса заокруглення МСП приводить 
до зниження температури здеформованого металу 
завдяки зменшенню зусилля обтиску (рис. 10в–д). 
Встановлені величини температури дозволяють 
уточнити вимого до змащення для обтиску. 

 
     

а б в  г д 
Рис. 9. Розподіли ступеня використання ресурсу пластичності   у здеформованих частинах заготовок після обтиску в 

матрицях із різним радіусом заокруглення r : а – ТКМ із r =4 мм, б – МСП із r = 4 мм; в – МСП із r = 8 мм,  
г – МСП із r = 12 мм, д – МСП із r = 16 мм. Розміри по вісях в міліметрах 

а б в  г д 

Рис. 10 – Розподіли температури T у здеформованих частинах заготовок після обтиску в матрицях з різним радіусом r : 
а – ТКМ із r = 4 мм, б – МСП із r = 4 мм; в – МСП із r = 8 мм, г – МСП із r = 12 мм, д – МСП із r = 16 мм.  

Розміри по вісях в міліметрах 
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Висновки: 
1. З використанням метода скінченних 

елементів вивчено вплив радіуса заокруглення 
матриці на формоутворення обтиском виробів з 
горловиною в конусній матриці спеціального 
профіля. Деформуюча поверхня таких матриць 
утворена перетином торів з однаковим діаметром 
перерізу, центри яких розташовані з однаковим 
кроком. Проведене порівняння результатів із 
обтиском в традиційній конусній матриці. 

2. Встановлені залежності зусилля обтиску та 
зусилля виштовхування виробів із матриці. 
Використання матриці спеціального профіля 
приводить до зменшення зусилля обтиску в 
порівнянні із обтиском в традиційній матриці. 
Зростання радіуса заокруглення матриці забезпечує 
зменшення зусилля обтиску. 

3. Визначені кінцеві форми та розміри виробів. 
При малих радіусах заокруглення матриці має місце 
викривлення циліндричної частини горловини та 
відставання від циліндричної поверхні матриці. 
Обтиск в матриці спеціального профіля підвищує 
точність форми виробів.  

4. Встановлений напружено-деформований 
стан, ресурс пластичності та температура 
здеформованого металу. 

5. Розрахунковим шляхом виявлені всі 
необхідні параметри для проектування технології 
обтиску та штампового оснащення. 
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