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Розглянуто процес витягування листового металу, який є окремим випадком пружної пластичної деформації 

об’ємного тіла. Показано, що пріоритетним завданням встановлення меридіональних напружень на заокругле-

ній ділянці матриці було прагнення мати досить прості залежності, що дозволяють адекватно описати фізичні 

закономірності пластичної деформації на цій ділянці. Представлення заокругленої зони заготовки у вигляді то-

роідальної поверхні обертання дозволило застосувати для аналізу напруженого стану математичний апарат тех-

нічної теорії оболонок з гіпотезами і припущеннями, що випливають. Аналітичне рішення, отримане спільно з 

рівнянням пластичності методом підстановки, задовільно описує приріст меридіональних напружень на витяж-

ної кромці матриці під час витягування. Однак представлена залежність практично не реагує на зміну товщини 

заготовки, що є її значним недоліком. Це обумовлюється постановкою завдання в безмоментному формулю-

ванні, де товщина заготовки не входить в рівняння рівноваги в явному вигляді. Однак отриману аналітичну за-

лежність можна використовувати для розрахунку приросту меридіональних напружень на витяжній кромці ма-

триці під час витягування в першому наближенні. 
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Рассмотрен процесс вытяжки листового металла, который является частным случаем упругопластической 

деформации объемного тела. Показано, что приоритетной задачей установления меридиональных напряжений 

на закругленном участке матрицы было стремление иметь достаточно простые зависимости, позволяющие аде-

кватно описать физические закономерности пластической деформации на этом участке. Представление закруг-

ленной зоны заготовки в виде тороидальной поверхности вращения позволило применить для анализа напря-

женного состояния математический аппарат технической теории оболочек с вытекающими гипотезами и допу-

щениями. Аналитическое решение, полученное совместно с уравнением пластичности методом подстановки, 

удовлетворительно описывает прирост меридиональных напряжений на вытяжной кромке матрицы при вытяж-

ке. Однако представленная зависимость практически не реагирует на изменение толщины заготовки, что явля-

ется ее значительным недостатком. Это обуславливается постановкой задачи в безмоментной формулировке, 

где толщина заготовки не входит в уравнения равновесия в явном виде. Однако полученную аналитическую 

зависимость можно использовать для расчета приращения меридиональных напряжений на вытяжной кромке 

матрицы при вытяжке в первом приближении. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Циліндричні деталі, 

які виготовлені з плоских заготовок витяганням, 

набули широкого поширення в різних галузях про-

мисловості. З таких деталей виготовляють днища 

ресиверів вантажних автомобілів, диски сталевих 

коліс, паливні баки і ін. в автомобільній промисло-

вості, кришки, заглушки і днища ємностей і цис-

терн, з’єднувальні елементи трубопроводів, ковпач-

ки клапанів тарілок ректифікаційних і абсорбційних 

колон в нафтохімічній промисловості, кришки, обті-

чники, люки в літакобудуванні, ракетобудуванні та 

ін. Практично в кожному транспортному засобі, в 

конструкції сільськогосподарської техніки, літаків і 

кораблів більше 30% ваги конструкції складають 

деталі, виготовлені витягуванням листового металу 

[1]. 

Витягування циліндричних деталей з плоских за-

готовок характеризується осесиметричним дефор-

муванням з плоским напруженим станом, що обу-

мовлює відсутність дотичних напружень і спрощує 

рішення диференціального рівнянь рівноваги [2]. 

Однак для фізично точного рішення задачі по ви-

значенню поля напружень і деформацій у виділено-

му об’ємі заготовки необхідно враховувати умови 

переходу металу заготовки в пластичний стан з 

пружною складовою, зміцнення, початкову і прид-

бану анізотропію, що призводить до громіздкості 

формул, а іноді і до неможливості аналітичного рі-

шення задачі. 

Процес витягування листового металу є окремим 

випадком пружно-пластичної деформації об’ємного 

тіла. Рівняння механіки пружно-пластичних дефор-
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мацій в загальному вигляді представлені в роботах 

А. А. Ільюшина [3] і М. І. Безухова [4]. У своїй ро-

боті А. А. Ільюшин показав, що рівняння механіки 

пружно-пластичної деформації тіла припускають, 

що процес відповідає умовам простого навантажен-

ня. Питання пластичного формозмінення листового 

металу, а також інших процесів обробки металів 

тиском викладені в чотиритомному довіднику «Ку-

вання і штампування» [5–8], який підготовлений 

колективом авторів Є. І. Семеновим, О. А. Гонаго, 

Л. І. Живовим, Г. Д. Лепеншиним, Г. О. Навроць-

ким, А. Д. Матвієвим, І. Н. Фількіним. В четвертому 

томі наводяться, в основному, практичні рекомен-

дації для розробки технологічних процесів листово-

го штампування, які цікаві, як для інженерних пра-

цівників, так і для науковців. Механіка пластичних 

деформацій, а також напружено-деформований стан 

виділеного обсягу в процесах листового штампу-

вання розглянуті в роботах М. В. Сторожева [9],  

Р. Хілла [10], Д. Колларова [11], Е. Томсена [12]. У 

роботі Р. Хілла представлена можливість обліку 

анізотропії листового металу шляхом введення кое-

фіцієнтів в рівняння рівноваги. Класична теорія лис-

тового штампування викладена в роботах Є. О. По-

пова і Л. А. Шофман [13, 14]. Численні експеримен-

тальні дослідження листового штампування, що 

підтверджені теоретичними рішеннями, представле-

ні в роботі [15] під редакцією М. В. Сторожева. Тут 

висвітлюються практичні методи дослідження про-

цесів листового штампування, такі як методи робіт, 

ліній ковзання, опору деформації, верхньої оцінки. 

Особливе місце серед всіх видань займає практич-

ний довідник з холодного штампування В. П. Рома-

новського [16], де узагальнені результати як вироб-

ничого, так і науково-дослідницького досвіду з цих 

процесів. 

Останнім часом процес витягування з листа про-

довжує привертати увагу науковців і виробників. 

Так, в роботах С. С. Яковлева та О. В. Пилипенко 

[17, 18, 19] висвітлюються питання витягування ли-

стового металу з урахуванням плоскої анізотропії. 

Чисельне моделювання процесу і порівняння ре-

зультатів витягування ізотропного і анізотропного 

металу приведено в роботі [20], теоретичний аналіз 

витягування без притискання фланця заготовки з 

урахуванням анізотропії представлений в статті [21]. 

Інтерес до цього процесу простежується і в роботах 

зарубіжних дослідників. Так великий огляд по при-

йомам інтенсифікації витяжних операцій подано в 

праці C. Yang [22]. У публікаціях [23–25] вивчають-

ся питання напружено-деформованого стану для 

різних умов навантаження заготовки і умов тертя на 

фланці і радіусі заокруглення витяжної кромки мат-

риці шляхом чисельного моделювання процесу. 

Вплив анізотропії на якість деталей і економію ме-

талу висвітлюється в публікаціях D. M. Neto і  

J. W. Yoon [26, 27]. 

Мета роботи – уточнення аналітичних залежнос-

тей для визначення напружень, що виникають на 

витяжному ребрі матриці під час витягування цилі-

ндричної деталі з листової заготовки. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. То-

чне визначення поля напружень у фланці заготовки 

залежить від прийнятих припущень, висунутих гіпо-

тез, кількості врахованих членів в рівняннях рівно-

ваги, умов переходу металу в пластичний стан, ані-

зотропії, зміцнення, умов тертя і т. д. Зіставлення 

різних підходів до теоретичного аналізу способів 

витягування показує [28, 29], що неможливо охопи-

ти всі фізичні процеси, супутні операції витягуван-

ня, з огляду на громіздкість остаточних формулю-

вань і їх складності до сприйняття та аналізу. Тому 

математичні моделі процесу необхідно спрощувати, 

щоб з одного боку отримати досить просте і наочне 

рішення, а з іншого – не втратити найбільш істотних 

чинників процесу, які впливають на точність і іс-

тинність отриманих результатів. 

У своїх роботах Є. О. Попов, Л. А. Шофман, В. 

Л. Калюжний [13, 30, 31] для аналізу розподілу ме-

ридіональних напружень на витяжному ребрі мат-

риці виходять з передумов осесиметричного осеред-

ку пластичної деформації, сталості кута нахилу тві-

рної фланця до осі симетрії, незалежності напру-

жень плинності від радіуса заготовки і відсутності 

тертя між заготовкою і інструментом. Приймають, 

що елементи заготовки в процесі її деформування 

переміщаються з осередку пластичної деформації з 

прямолінійною твірною на округлену кромку мат-

риці, отримуючи в точці сполучення різке збіль-

шення кривизни в меридіональному перерізі. Пода-

льше переміщення елементів по кромці матриці від-

бувається без змін кривизни серединної поверхні в 

меридіональному перерізі. Для спрощення отрима-

них математичних рішень сходяться на думці, що 

величина розрахованого моменту з точністю до 15-

20% дорівнює моменту вигину смуги одиничної 

ширини без урахування зміцнення, стоншування 

заготовки, і впливу пружно-деформованого шару. 

Це дозволило застосувати досить просту залежність 

для врахування меридіональних напружень на заок-

ругленій ділянці матриці. 

З представленого аналізу питання випливає, що 

пріоритетним завданням встановлення меридіона-

льних напружень на заокругленій ділянці матриці 

було прагнення мати досить прості залежності, що 

дозволяють простежити вплив основних чинників 

процесу витягування на величину меридіональних 

напружень, що і вдалося здійснити. Однак, в описа-

них роботах автори не повною мірою враховували 

той факт, що під час заходу ділянок заготовки на 

округлену кромку матриці, заготовка, пластично 

деформуючись, набуває просторову форму поверхні 

обертання, в цьому випадку тороідальну поверхню. 

Це дає можливість проаналізувати розподіл мериді-

ональних напружень на ділянці заокруглення, вико-

ристовуючи добре розвинений математичний апарат 

технічної теорії оболонок обертання [30, 31]. Зва-

жаючи на складність теоретичного аналізу пластич-

ної деформації оболонок обертання з урахуванням 

згинальних моментів розглядали безмоментний стан 

відкритої тороідальної оболонки. При цьому прий-

малися допущення технічної теорії оболонок і гіпо-

тези Кірхгофа-Лява для оболонок обертання [32, 33]. 

Кінцеве рівняння рівноваги для внутрішніх зусиль з 

урахуванням осесиметричності осередку деформації 
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для поверхні заготовки у вигляді тороідальної пове-

рхні обертання буде мати вигляд [34, 35] 
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тоді, коли метал заготовки повністю охопить кромку 

матриці, тобто при 
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Оцінимо вплив основних геометричних чинників 

процесу витягування на величину меридіональних 

напружень, що діють на витяжному ребрі матриці 

(рис. 1, рис. 2). Оцінку і порівняння результатів про-

водимо в середовищі Mathcad. 
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Рисунок 1 – Залежність меридіональних напружень 

від зміни радіуса заокруглення витяжної кромки 

матриці зR =100 мм, s =2 мм, дR =60 мм:  

р1 – приріст меридіональних напружень  

за залежністю Попова Є. О., (р1= s / );  

р2 – приріст меридіональних напружень за залежніс-

тю (7), (р2 = s / ); приріст меридіональних  

напружень за залежністю [37], (р3 = s / ) 
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Рисунок 2 – Залежність меридіональних напружень 

від зміни товщини заготовки з зR =100 мм,  

s =1-3 мм, дR =60 мм і mr =10 мм: р1 – приріст  

меридіональних напружень за залежністю Попова Є. О., 

(р1= s / ); р2 – приріст меридіональних напру-

жень за залежністю (7), (р2= s / ); приріст  

меридіональних напружень за залежністю [37], 

 (р3= s / ) 

 

Аналізуючи отримані графічні залежності, мож-

на зробити висновок, що меридіональні напруження 

зі зменшенням радіуса заокруглення витяжної кром-

ки матриці зменшуються, що характерно для всіх 

досліджуваних залежностей і не суперечить фізич-

ній стороні питання. Однак якщо при mr =10 мм 

s / =0,09 за залежністю Попова Є. О., то для 

формул (7) і [37] s / =0,225 і s / =0,235 від-
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повідно. Для mr =4 мм – s / =0,2 (Є. О. Попов), 

s / =0,39 (7), 45,0/ s  [37]. Це в першому 

крайньому випадку більше на 60 і 62%, у другому – 

на 49 і 56%. Тобто, результати, отримані за виразом 

(7) виходять досить завищеними в порівнянні з дос-

лідженням Є. О. Попова і Л. А. Шофмана. 

Що стосується рис. 2, то приріст меридіональних 

напружень за формулою Є. О. Попова значно збіль-

шується, реагуючи на збільшення товщини заготов-

ки. Для залежності (7) меридіональні напруження 

практично не залежать від товщини заготовки в ме-

жах досліджуваних величин. Так, при s = 1 мм 

224,0/ s , а при s = 3 мм 226,0/ s . Це 

говорить про те, що завдання розглядалося набли-

жено для безмоментного напруженого стану, де то-

вщина заготовки не входить явно в рівняння рівно-

ваги, тому її вплив незначний для даного випадку 

дослідження. 

ВИСНОВКИ. Проведені дослідження з розподілу 

меридіональних напружень на витяжному ребрі ма-

триці з використанням рівнянь рівноваги технічної 

теорії оболонок для поверхонь у вигляді тороідаль-

ної поверхні обертання показали, що аналітичне 

рішення, отримане спільно з рівнянням пластичнос-

ті методом підстановки, задовільно описує приріст 

меридіональних напружень на витяжній кромці мат-

риці під час витягування. Однак дана залежність (7) 

практично не реагує на зміну товщини заготовки, 

що є її значним недоліком. Це обумовлюється, на 

наш погляд, постановкою завдання в безмоментно-

му формулюванні, де товщина заготовки не входить 

в рівняння рівноваги в явному вигляді. Цей недолік 

можна виправити, розглянувши задачу перетягуван-

ня металу через витяжну кромку матриці з ураху-

ванням згинального моменту, що діє в меридіональ-

ному напрямку. Завдання в такій постановці буде 

пріоритетом для наших подальших теоретичних 

досліджень процесу витягування. 

Отриману аналітичну залежність (7) можна ви-

користовувати для розрахунку приросту меридіона-

льних напружень на витяжній кромці матриці під 

час витягування в першому наближенні. Це твер-

дження ґрунтується на її наочності. Формула (7) 

розбивається на два члена, перший з яких показує 

залежність меридіональних напружень від гранич-

них умов під час підходу металу до витяжної кром-

ки матриці, і його величина залежить від коефіцієн-

та витягування та радіуса заокруглення кромки мат-

риці. Зі зменшенням коефіцієнта витягування при-

ріст меридіональних напружень знижується, зі збі-

льшенням радіусу заокруглення матриці відбуваєть-

ся аналогічне явище. Другий член рівняння (7) за-

лежить від тих же величин, що і перший, але зі збі-

льшенням радіуса заокруглення матриці він зростає, 

а зі збільшенням радіуса деталі (зменшенні коефіці-

єнта витягування) – зменшується. Це призводить до 

зменшення приросту меридіональних напружень в 

першому випадку, а в другому – до їх зростання. 

Тобто в ідеалізованому випадку можна домогтися 

такого співвідношення діаметрів заготовки, деталі 

радіусу заокруглення витяжної кромки матриці, що 

приріст меридіональних напружень під час переходу 

через неї буде прагнути до нуля. Це положення є 

також предметом подальших теоретичних дослі-

джень. 
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THE SPECIFICATION OF ANALYTICAL DEPENDENCES FOR DETERMINING THE STRESSES 

DURING THE DRAWING OF CYLINDRICAL PARTS 
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Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
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vul. Chumatskyi  Shliakh, 7,Kremenchuk, 39621, Ukraine. Е-mail: puzyruslan@gmail.com 

Purpose. The drawing of cylindrical parts from flat workpieces is characterized by axisymmetric deformation with a 

plane stress state, which determines the absence of shear stresses and simplifies the solution of differential equilibrium 

equations. However, in the described papers, the authors did not fully take into account the fact that when the sections 

of the workpiece enter the rounded edge of the matrix, the workpiece, being plastically deformed, acquires the spatial 

shape of the surface of revolution, in this case a toroidal surface. Therefore, the purpose of the paper is to clarify the 

analytical dependences for determining the stresses arising on the drawing edge of the matrix when drawing a cylindri-

cal part from a sheet workpiece using the mathematical apparatus of the technical theory of shells.  Methodology. In 

view of the complexity of the theoretical analysis of the plastic deformation of the shells of revolution, taking into ac-

count the bending moments, the momentless state of an open toroidal shell was considered. In this case, the assumptions 

of the technical theory of shells and the Kirghoff-Love hypothesis for shells of revolution were accepted. The final equi-

librium equation for internal forces was considered taking into account the axisymmetry of the deformation zone for the 

toroidal surface of the workpiece and it was solved together with the plasticity equation by the substitution method. 

Results. The obtained analytical dependences show that the meridional stresses reduce with a decrease in the radius of 

curvature of the drawing edge of the matrix. This is typical of all researched dependences and does not contradict the 

physical part of the issue. The results obtained by the presented expression are quite overestimated in comparison with 

the research by E.A. Popov and L.A. Shofman. Also, the growth in meridional stresses on the rounded edge of the ma-

trix according to the formula of E.A. Popov increases significantly, responding to an increase in the thickness of the 

workpiece. For the derived dependence, the meridional stresses practically do not depend on the thickness of the 

workpiece within the limits of the researched values. This is explained by the fact that the problem was considered ap-

proximately for a momentless stressed state, where the thickness of the workpiece does not explicitly enter the equilib-

rium equations. Therefore, its influence is very small for this case of the research. Practical value. The obtained analyt-

ical dependence can be used for practical calculation of the increment of meridional stresses at the drawing edge of the 

matrix during drawing in the first approximation. This statement is based on its clarity. The formula is divided into two 

terms, the first of which shows the dependence of the meridional stresses on the boundary conditions when the metal 

approaches the drawing edge of the matrix, and its value depends on the stretching ratio and the radius of curvature of 

the matrix edge. With a decrease in the elongation ratio, the increment in meridional stresses decreases; with an increase 

in the radius of the matrix rounding, a similar phenomenon occurs. The second term of the equation depends on the 

same values as the first one, but with an increase in the radius of rounding of the matrix, it increases, and with an in-

crease in the radius of the part (decrease in the elongation ratio), it decreases. This results in a decrease in the increase 

in meridional stresses in the first case, and in their growth in the second case. References 40, figures 2. 

Key words: drawing, cylindrical workpiece, curvature radius, matrix, sheet workpiece. 
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