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УДК 621.777.24 

В.М. ЛЕВЧЕНКО, Т.Л. КОВОРОТНИЙ, В.І. КУЗЬМЕНКО, В.Я. ДАНИЛЕНКО7 

ВИГОТОВЛЕННЯ ЗАГОТОВОК ДЛЯ КОРПУСІВ КОННЕКТОРІВ  

ХОЛОДНИМ ВИДАВЛЮВАННЯМ 

Дослідженні можливості виготовлення коннекторів типу ВКШУ.753117.035–05 методами холодного об'ємного штампування з максимальним 

скороченням кількості металу, що йде у відхід при механічній обробці. Вивчена кінематика процесу штампування з циліндричної заготовки 
за один перехід і можливість отримання видавлюванням напівфабрикату для подальшої механічної обробки із забезпеченням максимального 

наближення до форми і розмірам готової деталі. Моделювання проводили методом скінчених елементів, що дозволило не тільки досліджувати 

формозміну заготовки, а й визначити напружено-деформований стан і енергосилові параметри процесу. В результаті проведених досліджень 
запропоновано технологію виробництва заготовок для деталей даного типу з використанням комбінованого видавлювання з заготовки, що 

отримується відрізанням від прута діаметром 25 мм. 

Ключові слова: коннектор, холодне об'ємне штампування, видавлювання, моделювання, метод скінчених елементів, штамп для 
комбінованого видавлювання. 

Исследованы возможности изготовления коннекторов типа ВКШУ.753117.035–05 методами холодной объемной штамповки с максимальным 

сокращением количества металла, который идет в отход при механической обработке. Изучена кинематика процесса штамповки из 

цилиндрической заготовки за один переход и возможность получения выдавливанием полуфабриката для дальнейшей механической 

обработки с обеспечением максимального приближения к форме и размерам готовой детали. Моделирование проводили методом конечных 

элементов, что позволило не только исследовать формоизменение заготовки, но и определить напряженно-деформированное состояние и 
энергосиловые параметры процесса. В результате проведенных исследований предложена технология производства полуфабрикатов для 

деталей данного типа с использованием комбинированного выдавливания из заготовки, получаемой отрезанием от прута диаметром 25 мм. 

Ключевые слова: коннектор, холодное объемная штамповка, выдавливание, моделирование, метод конечных элементов, штамп для 
комбинированного выдавливания. 

The possibilities of manufacturing connectors of the VСShU.753117.035–05 type by methods of cold three-dimensional stamping with the maximum 
reduction of the metal quantity that is spent into waste during machining are explored. The kinematics of the stamping process from a cylindrical billet 

in one operation and the possibility of obtaining extruded semi-finished product for further machining with the maximum approximation to the shape 

and dimensions of the finished part are studied. Modeling was carried out by the finite element method, which allowed not only to investigate the shape 
changing of the workpiece, but also to determine the stress-strain state and energy-strength parameters. As a result of the conducted researches the 

technology of manufacturing of semi-finished products for parts of this type with use of combined extrusion from a workpiece obtained by cutting from 

bar with a diameter of 25 mm is proposed. The estimated coefficient of use of the material for the proposed technology based on the application of cold 

three-dimensional stamping is about 60 %, that is almost three times higher compared to machining. According to research results the stamp for the 

combined extrusion of was designed. 

Keywords: connector, cold three-dimensional stamping, extrusion, modeling, finite element method, stamp for combined extrusion. 

Вступ. Деталі типу коннекторів є важливою 

частиною електричних систем, систем управління і 

широко застосовуються в транспорті, авіаційній 

техніці і приладобудуванні для з'єднання, як силових, 

так сигнальних кабелів. Несанкціоноване від'єднання 

коннектора, може привести до порушення живлення 

систем або пристроїв, що відповідають за управління 

або контроль безпеки. Коннектори виготовляють з 

алюмінієвих сплавів, що забезпечує міцність, 

корозійну стійкість і економію ваги, шляхом 

механічної обробки на металорізальних верстатах. 

Однак такий спосіб виготовлення трудомісткий і 

призводить до великих втрат – понад 80 % металу при 

механічній обробці йде в стружку, крім того, при 

механічній обробці перерізаються волокна металу, що 

негативно позначається на міцності деталі. Прикладом 

одного з таких виробів може служити корпус 

коннектора типу ВКШУ.753117.035 (рис. 1), що 

виготовляється з алюмінієвого сплаву АВ. 

1. Дослідження процесу виготовлення корпу-

сів коннекторів методами холодного об’ємного 

штампування. Завдання роботи полягало в дослі-

дженні можливості виготовлення коннекторів мето-

дами холодного об'ємного штампування (ХОШ) з 

максимальним скороченням кількості металу, що йде 
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у відхід при механічній обробці. В даному випадку 

розглянута сама габаритна модифікація цього типу 

корпусів коннекторів – ВКШУ.753117.035–05. 

 

Рис. 1 – Коннектори типу ВКШУ.753117.035 

Спочатку була вивчена кінематика процесу 

штампування з циліндричної заготовки за один 

перехід і можливість отримання видавлюванням 

напівфабрикату для подальшої механічної обробки із 

забезпеченням максимального наближення до форми і 

розмірам готової деталі. 

Оскільки відносно тонкий і широкий фланець 

коннектора має в плані форму квадрата, то процес 

видавлювання таких елементів характеризується на 

кінцевій стадії нерадіальними (так званим вихровим) 

плином металу від центру до периферії. Така форма 
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фланця значно ускладнює заповнення порожнини 

рівчака в кутових ділянках фланця і призводить до 

значної нерівномірності радіальної деформації за його 

периметром. Проведені раніше на кафедрі обробки 

металів тиском НТУ «ХПІ» експериментальні 

дослідження показали, що пуансон-матриця з 

квадратним зовнішнім профілем не витримує при 

видавлюванні питомих навантажень і руйнується в 

тонких місцях (за осями квадрата). Тому було 

прийнято рішення отримувати видавлюванням 

круглий в плані фланець із зовнішнім діаметром, що 

відповідає розміру діагоналі квадратного фланця 

деталі (рис. 2). У такому випадку процес 

видавлювання можна вважати практично 

осесиметричною задачею (винятком є наявність 

відносно невеликих елементів – зовнішнього і 

внутрішніх замків). 

 

Рис. 2 – Тривимірна геометрична модель штампованки 

Моделювання проводили методом скінчених 

елементів, що дозволило не тільки досліджувати 

формозміну заготовки, а й визначити напружено-

деформований стан і енергосилові параметри. В 

результаті проведених досліджень запропоновано 

технологію виробництва заготовок для деталей даного 

типу з використанням комбінованого видавлювання з 

заготовки, що отримується відрізанням від прута 

діаметром 25 мм. 

Процес видавлювання заготовки коннекторів 

відноситься до комбінованих процесів з декількома 

ступенями свободи течії металу, що ускладнює його 

теоретичний аналіз з точки зору кінематики течії 

металу і рішення задачі аналізу формозміни. У процесі 

штампування метал може рухатись за напрямком руху 

інструменту, в протилежному напрямку, а також в 

радіальному напрямку, формуючи кільцевий фланець. 
Скінченоелементну сітку на інструменті не 

будували, тому що інструмент вважався абсолютно 
жорстким, а тепломобмін з заготовкою в умовах 
холодної пластичної деформації є неактуальним. Це 
дозволило, не погіршуючи адекватності моделювання, 
істотно скоротити час, необхідний для проведення 
розрахунків на комп'ютері. Сітка скінчених елементів 
на заготовці генерувалась в автоматичному режимі. На 
основі зіставлення результатів обчислень з різною 
кількістю кінцевих елементів для задачі, що 
розв'язувалась, число елементів 32000 виявилося 
достатнім з точки зору забезпечення стійкості рішення 
і тимчасових витрат на моделювання. Розрахунок 
проводився за кроками. Кількість кроків переміщення 
інструменту варіювався залежно від ходу інструменту, 

а величина кроку в процесі деформування не 
змінювалася. 

Між верхньою і нижньою порожнинами 
видавленою деталі, що видавлюється, була 
передбачена перемичка, так як отримати наскрізний 
отвір методами ХОШ не представляється можливим. 
Ця перемичка видаляється наступною механічною 
обробкою або обрізанням в штампі. Мала товщина 
перемички призводить до значного зростання зусилля 
в кінці робочого ходу інструменту, а невиправдане 
збільшення товщини призводить до надмірного 
витраті металу і збільшення його обсягу, що підлягає 
подальшого видалення механічною обробкою. 
Рекомендовані в літературі емпіричні значення 
товщини перемички для розглянутих діаметрах 
нижньої і верхньої порожнин лежать в межах 3…5 мм 
[1–5]. Особливістю конструкції деталі є те, що 
товщина перемички може бути збільшена лише за 
рахунок зменшення глибини нижньої порожнини 
(збільшення розміру Δ), а розмір δ змінювати не можна 
(рис. 3). 

Аналіз кінематики процесу видавлювання 
показав, що метал, в процесі деформації інтенсивно 
рухається від центру за радіусом в область фланця 
(осаджування та радіальне видавлювання), а також 
заповнює кільцеву область в нижній частині рівчака 
штампа (зона Б, см. рис. 3) – пряме видавлювання. 
Заповнення верхньої кільцевої області (зона А, див. 
рис. 3) відбувається набагато гірше (процес 
зворотного видавлювання). Формування нижній 
частині штамповки є менш проблемним, в наслідок не 
тільки її меншої висоти, але і тому, що вона 
знаходиться практично на одному рівні відносно 
фланця (розмір δ, див. рис. 3), який дорівнює всього 
0,3 мм), що перешкоджає активному радіальному 
течією металу із зони, розташованої вище (розмір Δ, 
див. рис. 3) і, навпаки, сприяє заповнення нижньої 
кільцевої області. Створити такі ж умови для верхньої 
кільцевої області не представляється можливим через 
особливості заданої конструкції коннектора та 
неможливість збільшення розміру δ за рахунок 
зміщення фланця вздовж його осі вниз або збільшення 
висоти перемички за рахунок верхньої порожнини, 
розмір же Δ збільшувати можна, хоча це і призводить 
до збільшення товщини перемички і додаткової 
витрати металу. 

 

Рис. 3 – Розрахункова схема штампованки 

Моделювання процесу показало, що крім цього 
формування верхньої кільцевої стінки здійснюється не 
тільки за рахунок видавлювання металу з-під торця 
пуансона, а й за рахунок зворотного радіального руху 
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металу за радіусом з фланця (тобто від периферії до 
центру) (рис. 4, а–в). Останнє виникає через те, що 
фланець у момент формування свого зовнішнього 
радіального розміру має збільшену висоту та 
продовжує осаджуватися. Схема з переміщенням 
металу за радіусом від периферії до центру є 
енергетично програшною, тому що обмеження 
можливості руху за радіусом назовні призводить до 
значного збільшення зусилля внаслідок того, що для 
частинок металу на периферійній частині фланця 
напрямок руху за радіусом до центру не буде 
напрямком найменшого спротиву. 

 

 

 

 

Рис. 4. – Моделювання процесу штампування деталі 
«Корпус» за одну операцію методом скінчених елементів: 

а, б, в – розподіл радіальної компоненти швидкості за 
ходом інструмента, г – графік зусилля 

З метою зменшення зусилля було розглянуто 
варіант і з відкритим штампуванням в зоні фланця. 
Проведені чисельні експерименти, показали, що при 
відсутності обмежень на переміщення в радіальному 
напрямку у фланці метал заготовки витрачається на 
збільшення діаметра фланця за рахунок незаповнення 
верхньої кільцевої області. 

2. Розробка технології холодного штампуван-
ня корпусів коннекторів. Для забезпечення необ-
хідної висоти видавлювання верхньої кільцевої 
частини запропоновано схему зі штампуванням за дві 
операції: попереднє калібрування з осаджуванням 
вихідної заготовки (рис. 5, а) на 3,6 мм і збільшенням 

її діаметру з 25 до 27 мм за всією висотою крім 
кільцевої ділянки, що центрує, в нижній частині 
(висота 2 мм) з попереднім формуванням верхньої 
кільцевої області (розрахункова висота 1,5 мм) 
(рис. 5, б) і власне штампування з видавлюванням 
кільцевих ділянок і фланця (рис. 5, в).  

 

Рис. 5. – Схема отримання заготовки зі штампуванням 

за дві операції: а – вихідна заготовка, б – заготовка після 

калібрування, в – штампованка після видавлювання 

 

 

 

 

Рис. 6. – Моделювання процесу штампування деталі 
«Корпус» за дві операції методом скінчених елементів: 
а, б, в – розподіл радіальної компоненти швидкості за 

ходом інструмента, г – графік зусилля 

Аналіз кінематики і силового режиму для 

штампування за такою схемою показав, що за рахунок 

попередньої деформації на першій операції можна 

поліпшити заповнення верхньої кільцевої області, 

змінити кінематику течії металу у фланці (метал тече 

від центру по радіусу протягом всього процесу 

штампування (рис. 6, а–в)), що дозволяє знизити 

максимальне зусилля (див. рис. 4, г та рис. 6, г). 

Висновки. Розрахунковий коефіцієнт викорис-

тання матеріалу для запропонованої технології, яка 
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базується на застосуванні ХОШ, становить 60 %, що 

майже в три рази вище в порівнянні з механічною 

обробкою. За результатами досліджень спроектовано 

штамп для комбінованого видавлювання заготовок 

коннекторів типу ВКШУ.753117.035–05. Розроблену 

технологію і робочі кресленики штампа для 

видавлювання заготовок коннекторів передані для 

впровадження на ПАТ «Завод «ЛТАВА» (м. Полтава), 

де було виготовлено штампове оснащення і отримані 

зразки заготовок для коннекторів типу 

ВКШУ.753117.035–05 задовільної якості. 
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