
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 1/2021 (126) 

72 

УДК 621.7.043                                                                                                     DOI: 10.30929/1995-0519.2021.1.72-79 

 

УМОВИ РУЙНУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБІЛЕЙ ПІД ЧАС ВИТЯГУВАННЯ  

ІЗ ЗНАКОЗМІННОЮ ДЕФОРМАЦІЄЮ ФЛАНЦЯ 

Р. Г. Аргат, В. Т. Щетинін, В. Р. Пузир, О. М. Долгих 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

ORCID: 0000-0001-9247-5297; 0000-0003-0764-0396; 0000-0002-7704-1674; 0000-0002-6367-9714 

Р. Г. Пузир 

Коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 

ORCID: 0000-0001-9791-9002 

Попередня оцінка запасу пластичності на етапі проектування технологічних процесів сприяє їх інтенсифіка-

ції, зниження браку від руйнування матеріалу в процесі пластичної деформації, запобігання появи вм’ятин і 

задирів на напівфабрикатах, відхилень від технічних вимог. Показано, що практично всі операції листового 

штампування виконуються в умовах, близьких до плоского напруженого і об’ємно-деформованого стану. Для 

них характерно місцеве стоншення стінки заготовки, що приводить до утворення тріщини і руйнування, або 

втрата стійкості у вигляді виникнення гофрів і складок. Витягування без притискання зменшує металоємність 

оснащення і спрощує процес, але накладає певні умови на отримання якісних деталей. Представлені дві умови, 

які накладають обмеження для застосування методу витягування циліндричних деталей з кантуванням заготов-

ки. Ці умови враховують механічні характеристики вихідного металу, накопичення ушкоджень в процесі плас-

тичної деформації у вигляді ступеня використання ресурсу пластичності, а також основний технологічний фак-

тор – коефіцієнт витягування, що представляє досліднику необхідний набір даних для проектування технологі-

чного процесу. Для достатності інформації необхідно мати відомості про геометрію інструменту, коефіцієнт 

тертя і товщину металу. 

Ключові слова: витягування, циліндрична деталь, кантування, коефіцієнт витягування. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Витягування без 

притискання зменшує металоємність оснащення і 

спрощує процес. Цьому способу деформування вла-

стива зменшена висота і коефіцієнти витягування в 

порівнянні з способом із застосуванням притискан-

ня [1, 16-18]. Прагнення інтенсифікувати штампу-

вання без притискання фланця заготовки призвело 

до створення великої кількості нових способів де-

формування і відповідного оснащення [2, 19].  

Оцінка здатності до деформації металу, тобто 

його здатності до технологічної операції без локалі-

зації деформацій, що передують руйнуванню, набу-

ває належну увагу із зростаючими вимогами до яко-

сті продукції, що випускається промисловістю, ра-

ціонального використання металу, призначенням 

раціональних режимів деформування на кожній 

операції з метою зниження їх кількості і забезпечен-

ня функціональної надійності деталей [20-22]. По-

передня оцінка запасу пластичності на етапі проек-

тування технологічних процесів сприяє їх інтенси-

фікації, зниження браку від руйнування матеріалу в 

процесі пластичної деформації, запобігання появи 

вм’ятин і задирів на напівфабрикатах, відхилень від 

технічних вимог [1, 19, 23]. Формозміна заготовок 

здійснюється різними методами обробки металів 

тиском із складним напружено-деформованим ста-

ном. Механічні характеристики металу і умови де-

формування накладають певні обмеження на мож-

ливості граничного формоутворення [24-27]. Прак-

тично всі операції листового штампування викону-

ються в умовах, близьких до плоского напруженого 

і об’ємно-деформованого стану. Для них характерно 

місцеве стоншення стінки заготовки, що приводить 

до утворення тріщини і руйнування, або втрата стій-

кості у вигляді виникнення гофрів і складок [1, 28, 

29]. 

Сутність способу полягає у витягуванні круглої 

заготовки до певної глибини з утворенням складок 

на фланцевій частині, кантування заготовки на 180º, 

співвісне встановлення пуансону і матриці і дефор-

мування напівфабрикату в зворотному напрямку. 

Разом з цим відбувається розгладження і подальше 

утворення складок. Після декількох кантувань мож-

на отримати необхідний діаметр і висоту готового 

виробу (рис. 1, а, б) [27, 30]. 

Для цього способу витягування характерна цик-

лічність прикладання навантаження і кантуванням 

заготовки в процесі формозміни, що призводить до 

реверсу поля напружень і деформацій, які виника-

ють на кожному етапі навантаження. Ці обставини, 

а також технологічні чинники процесу штампування 

накладають обмеження геометричного характеру і 

характеристики міцності на використання цього 

способу у виробництві. 
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Рисунок 1 – Витягування з кантуванням заготов-

ки (матеріал – алюміній А2; діаметр заготовки – 

Dзаг.=86мм): а – прямий хід пуансона (4-е кантуван-

ня заготовки); б – зворотній хід пуансона (5-е канту-

вання заготовки) 

 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Під 

час пластичної деформації заготовки с ізотропним 

зміцненням матеріал прийнято моделювати запро-

понованим законом Г. Бакхауза [6, 7]: 
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, (1) 

де  0 е  – інтенсивність напружень, що є функцією 

накопиченої деформації е; 2 / 3ij ijde de de de  – 

приріст накопиченої деформації; ijd  – компоненти 

приросту пластичних деформацій; е
*
 – змінна інтег-

рування;  е  – параметр, що характеризує ефект 

Баушінгера;  е е   – спадкова функція (або фун-

кція «пам’яті» матеріалу), що відображає властивос-

ті металу запам’ятовувати історію попереднього 

навантаження. 

У роботах [6-8] показано, якщо в процесі плас-

тичного деформування координата центру по-

поверхні навантаження дорівнюватиме 0ij  , то 

матеріал ізотропно зміцнюється. 

На підставі рівності 0ij  , з урахуванням ана-

лізу деформованого стану отримано рівняння для 

визначення величини деформації ε2 коли матеріал 

знову стає ізотропним за механічними властивостя-

ми, наприклад, за умовною межею плинності [8] 

         2 0 2 1 0 1 2 11 1e e e e e e              . (2) 

Аналізуючи залежність (2) можна зробити ви-

сновок, що знакова змінна деформація ε2 буде зале-

жати від величини попередньої деформації і є її фу-

нкцією. Це можна записати у вигляді співвідношен-

ня 

 2 1 f  ,  (3) 

чи 

2 1    ,  (4) 

де   – приріст накопиченої деформації за зворот-

ним деформуванням, що забезпечує ефект ізотроп-

ного зміцнення. 

З огляду на співвідношення, прийняті для рів-

няння (2), залежність (4) можна представити таким 

чином 
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Її аналіз показує, що для набуття металом заго-

товки своїх початкових механічних характеристик, 

наприклад, межі плинності, необхідно під час ревер-

су навантаження повідомити заготовці деформацію 

зворотного знака, причому більшу за абсолютною 

величиною, ніж попередня пряма деформація. При-

ріст реверсної деформації є співвідношенням меж 

плинності матеріалу з урахуванням ізотропного змі-

цнення і коефіцієнтів Баушінгера для знакозмінної 

формозміни. 

Але для отримання якісної деталі запропонова-

ним способом необхідно не тільки вміти розрахува-

ти кількість переходів і кантувань заготовки, що 

дозволяє нам формула (5), а й прогнозувати можли-

вість її руйнування на певному етапі деформування.  

Взагалі, численні експерименти з дослідження 

пластичності при симетричному циклі, виконані, 

головним чином, в рамках вивчення малоциклової 

втоми, показують, що пластичність при знакозмін-

ній деформації вище, ніж під час монотонної, при-

чому тим більше, чим менше амплітуда циклу [9]. 

Використання феноменологічної теорії руйну-

вання для оцінки деформаційної здатності металу 

під час знакозмінної деформації стає можливим, 

якщо уявити приріст ступеня використання запасу 

пластичності на кожному етапі деформування у ви-

гляді суми [9, 10]: 

m m m    ,  (6) 

де m – пошкодження, які відновлюються під час 

зміни знака деформації; m – необоротна ступінь 

використання запасу пластичності. 

Обмеження характеристики міцності поясню-

ються міцністю зони передачі зусиль від пуансона 

до заготовки, яка знаходиться на радіусі заокруг-

лення пуансона, де діють найбільші за величиною 

меридіональні розтягувальні напруження. Умова 

міцності для цієї зони виглядає наступним чином [2, 

27] – max p  , де  1p в в     – істинний опір 

розриву; 
в  – відносне рівномірне подовження; 

max  – найбільше розтягувальне напруження. Найбі-

льше розтягувальне напруження залежить від сума-

рного опору деформації фланця заготовки. І, як ви-

пливає з теоретичного аналізу процесу витягування, 

складовими будуть: радіальні напруження розтягу-

вання і тангенціальні напруження стискання, які 

залежать від коефіцієнта витягування; напруження 

тертя заготовки від дзеркала матриці і притиску; 
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напруження тертя, викликані ковзанням фланця по 

витяжній кромці матриці; а також напруження ви-

гинання, що виникають під час переміщення фланця 

за витяжною кромкою матриці. Визначення усіх 

вище перерахованих складових вимагає від інжене-

ра певних знань з теорії листового штампування і 

достатню кількість часу, що не завжди є на вироб-

ництві. Тому для обчислення цього критерію міцно-

сті обмежимося більш простим підходом, хоча і 

менш точним, запропонованим Шофманом Л. А. [2]. 

Відповідно до цього підходу максимальні значення 

радіальних розтягувальних напружень за умовою 

міцності можуть бути наближено визначені за зале-

жністю: 

 max 1 1в k     ,  (7) 

де φ1 і φ'1 – константи листового металу, зв’язані з 

рівномірним звуженням зразка ψp; k – коефіцієнт 

витягування. 

У таблиці 1 наведена залежність констант листо-

вого металу φ1 і φ'1 від рівномірного звуження ψp [2]. 
 

Таблиця 1 – Залежність констант листового металу 
φ1 і φ'1 від рівномірного звуження ψp 

ψp 0,15–0,20 0,25–0,30 0,35–0,40 

φ1 0,75 0,8 0,85 

φ'1 1,0 1,1 1,15–1,20 

ψp 0,15–0,20 0,25–0,30 0,35–0,40 
 

Отже, виходячи з наведених співвідношень, умо-

ву міцності небезпечного перетину запишемо зале-

жністю: 

   1 1 1 вk     .  (8) 

Тоді, враховуючи зв’язок рівномірного звуження 

зразка ψp з рівномірним відносним подовженням 
в , 

1
в








, остаточно для умови міцності небезпеч-

ного перетину матимемо: 

 1 1 1
1

k


 


 
   

 
.  (9) 

Як видно з наведеної формули перше обмеження 

пов’язане з міцністю небезпечного перетину і зале-

жить від механічних характеристик металу, а також 

від ступеню деформації заготовки, вираженої коефі-

цієнтом витягування. 

Однак, як показують сучасні дослідження, праг-

нення до граничної формозміни під час пластичної 

деформації обмежується, наприклад, феноменологі-

чними моделями руйнування. За базу в цих моделях 

приймається концепція накопичення пошкоджень 

металу під час пластичної деформації. В цей час 

феноменологічні моделі руйнування ізотропного 

матеріалу під час пластичної формозміни удоскона-

лені в роботах Колмогорова В. Л., Богатова О. О., 

Степанського Л. Г., Деля Г. Д., Огороднікова В. А., 

Михалевича В. М. та ін. [3-8]. У них розглядаються 

два критерії руйнування – деформаційний і енерге-

тичний. Тут характеристикою втрати стійкості заго-

товки у вигляді утворення тріщини служить ступінь 

використання ресурсу пластичності (Колмого-

ров В. Л.), пошкодження (Работнов Ю. М., Бога-

тов О. О.), використаний ресурс пластичності (Ого-

родніков В. А.), тріщинуватість (Шібаков В. Г.), 

відносне вичерпання пластичності (Матвєєв А. Д.) – 

відношення накопиченої інтенсивності деформацій 

до їх критичної величини, яка залежить від механіч-

ної схеми напруження і деформацій під час пласти-

чної деформації. Величина ψ недеформованого ме-

талу повинна дорівнювати нулю, а умова руйнуван-

ня ψ=1 (ψ – характеристика руйнування металу). 

Критичні значення питомої роботи руйнування і 

інтенсивності деформацій визначаються діаграмами 

пластичності, які отримані експериментальними 

випробуваннями металу під час різних схем наван-

таження. Прийнято, що величина інтенсивності де-

формацій і питома робота руйнування під час плас-

тичної деформації в миттєвий момент руйнування 

істотно залежать від параметра виду напруженого 

стану Надаї-Лоде і показника напруженого стану. 

Далі визначається накопичення пошкоджень у про-

цесі формозміни одним з принципів накопичення 

пошкоджень (лінійний або нелінійний). Однак ці 

моделі придатні для процесів пластичної деформа-

ції, які не враховують реверсивність докладання 

зусиль і повороту тензора напружень на 180º у кож-

ному циклі деформування заготовки. Під час знако-

змінної деформації друга головна вісь тензора шви-

дкостей деформації зберігає своє становище віднос-

но матеріальних волокон, а дві інші міняються міс-

цями [9, 31]. 

З аналізу критеріїв руйнування, представлених в 

роботах Калпіна Ю. Г. виходить, що накопичена 

деформація у момент руйнування під час знакозмін-

ної і монотонної деформації однакова. Це супере-

чить експериментальним даним [9]. Так, наприклад, 

у своїх роботах Сегал В. М. для досягнення високих 

значень деформації використовував метод багатора-

зового знакозмінного бокового видавлювання [10]. 

Автор досягав таким чином значення накопиченої 

деформації близько 20, тоді як монотонна деформа-

ція зразків дозволяє отримати значення накопиченої 

деформації до 1. Таким чином, на основі критерію, 

використаного Колмогоровим В. Л. (принцип ліній-

ного накопичення пошкоджень) або Богато-

вим О. О., Делем Г. Д., Огородніковим В. А. і ін. 

(принцип нелінійного накопичення пошкоджень) 

визначити деформаційну здатність металу під час 

знакозмінної деформації неможливо. Формулу Мен-

сона-Коффіна і узагальнену залежність Богато-

ва О. О. слід вважати виключно експериментальни-

ми формулами [9]. Калпін Ю. Г. під час знакозмін-

ного навантаження пропонує скористатися кількома 

критеріями пластичності, які засновані на феноме-

нологічній моделі руйнування. У першому набли-

женні для технологічних розрахунків витягування з 

перемінним розтягуванням фланця скористаємося 

простим визначенням ступеню використання ресур-

су пластичності. При цьому критерій руйнування 

під час знакозмінної деформації з будь-якою фор-

мою циклів і постійному на цьому етапі деформації 

значенні K, що випливає з феноменологічної теорії 

руйнування, має вигляд [9]: 
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де m – номер етапу деформування; ψm – ступінь ви-

користання ресурсу пластичності на m-м етапі де-

формування; L – число етапів деформування; L-1 – 

число змін знаку деформування; а – константа мате-

ріалу, яка визначається з дослідів шляхом знакоз-

мінного кручення зразків у камері високого тиску. 

Під час деформації відповідальних деталей, для 

яких встановлено граничне значення ступеня вико-

ристання ресурсу пластичності 1 [13], необхідно, 

щоб ступінь використання ресурсу пластичності не 

перевищувала зазначеного значення протягом усьо-

го процесу знакозмінного деформування. Авторами 

[9, 11, 12] відзначається, що результати розрахунків 

граничної деформації для несиметричних або неод-

накових циклах за формулою (10) і аналогічним ро-

зходяться. 

З огляду на те, що під час знакозмінного крутін-

ня можна отримати тільки симетричний цикл дефо-

рмування через нерівномірність деформації за дов-

жиною зразка, дані за значеннями коефіцієнта а, 

наведені Богатовим О. О. [13, 14], розглядаються 

лише як наближені. Тому додатково проведена пе-

ревірка запропонованої методики розрахунку грани-

чної деформації шляхом знакозмінного плоского 

осаду зразків зі сплаву АК4-1 (в стані поставки). З 

одного прутка виготовлено 80 зразків у формі пара-

лелепіпеда з розмірами 30х20х20 мм [9, 13, 15]. Зра-

зки були піддані деформації в щелевому штампі. 

Для зменшення впливу сил контактного тертя на 

рівномірність деформації і показника напруженого 

стану між зразками і поверхнями штампа проклада-

ли поліетиленову плівку. В результаті зразки прак-

тично не отримували бочкоподібності. 

На незначний вплив сил тертя вказує і той факт, 

що руйнування зразків завжди відбувалося по пло-

щині, нахиленій під кутом 45° до напрямку осаду, а 

не на вільній поверхні. Після кожного етапу осаду 

зразок повертали на 90° і проводили осадку в про-

тилежному напрямку. Таким чином була досягнута 

сталість показника напруженого стану протягом 

кожного етапу і на різних етапах деформування, а 

також відсутність градієнта деформацій і показника 

напруженого стану в об’ємі зразка. Якщо перша 

вимога задовольняється також і при знакозмінному 

крутінні, то друга – не задовольняється. 

Спочатку шляхом безперервного навантаження 

до руйнування була визначена гранична деформація 

р0,585; середньоквадратичне відхилення ступеня 

використання ресурсу пластичності склало 

0,065. Далі 12 зразків були піддані знакозмінно-

му осаду під час симетричного циклу; число етапів 

деформування становило від 3 до 17. За отриманими 

результатами було знайдено значення а=1,55; разом 

з цим середньоквадратичне відхилення ступеня ви-

користання ресурсу пластичності склало 0,17. 

Інші зразки доведені до руйнування знакозмінною 

осадкою за довільних формі і числі етапів деформу-

вання. В результаті встановлено, що за розрахунком 

ступеню використання ресурсу пластичності під час 

руйнування за формулою (10) середнє значення ста-

новить =0,988; середньоквадратичне відхилення 

п0,258 [9, 32]. 

Отже формула (10) визначає другу умову, що до 

можливості витягування з перемінним розтягуван-

ням фланця, яке дає можливість розрахувати ступінь 

використаного ресурсу пластичності після кожного 

кантування заготовки або прогнозувати принципову 

можливість виготовлення деталі даними способом. 

ВИСНОВКИ. Проведені дослідження з оцінки 

здатності металу до технологічної операції без лока-

лізації деформацій для методу витягування цилінд-

ричних деталей витягуванням з перемінним розтя-

гуванням фланця. Представлені дві умови можливо-

го застосування цього методу, які враховують меха-

нічні характеристики вихідного металу, накопичен-

ня ушкоджень в процесі пластичної деформації у 

вигляді ступеню використання ресурсу пластичнос-

ті, а також основний технологічний фактор – коефі-

цієнт витягування, що представляє досліднику не-

обхідний набір даних для проектування технологіч-

ного процесу. Для достатності інформації необхідно 

мати відомості про геометрію інструменту, коефіці-

єнт тертя і товщину металу. 
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Purpose. The assessment of the ability of the metal to deform, i.e. its ability to technological operation without lo-

calization of deformations preceding the destruction, is given due attention because of the growing demands on the 

quality of industrial products, the rational use of metal, the application of rational modes of deformation in each opera-

tion to reduce their number and ensuring the functional reliability of the parts. Methodology. The limitations of the 

strength characteristic are explained by the strength of the zone of the force transmission from the punch to the 

workpiece, which is located on the radius of rounding of the punch, where the largest meridional tensile stresses act. 

Therefore, the first limitation is related to the strength of the dangerous cross section and depends on the mechanical 

characteristics of the metal, as well as the degree of deformation of the workpiece, expressed by the coefficient of elon-

gation. However, as modern research shows, the desire for ultimate deformation during plastic deformation is limited by 

phenomenological models of destruction. The concept of accumulation of metal damage during plastic deformation is 

the basis of these models. Results. Research on the assessment of the ability of metal to technological operation without 

localization of deformations for a method of drawing of cylindrical details by drawing with variable stretching of the 

flange is carried out. Two conditions of possible application of this method are presented. They take into account me-

chanical characteristics of source metal, accumulation of damages in the process of plastic deformation in the form of 

the degree of the use of plasticity resource, and also the basic technological factor – coefficient of extraction, which 

provides the researcher with the necessary data set for the design of the technological process. For sufficient infor-

mation it is necessary to have data on the geometry of the tool, the coefficient of friction and the thickness of the metal. 

Originality. The approach and method of describing the deformation of the workpiece by drawing with sign-alternating 

deformation of the flange can be considered original. The application of the destruction criteria limits the use of this 

method of drawing, but allows prediction of the quality of the product. Practical value. The results of the research can 

be applied at various enterprises of automobile making and mechanical engineering where operations of drawing cylin-

drical parts are involved. The discussed restrictions are used during the technological preparation of production. Refer-

ences 32, tables 1, figures 1. 

Key words: drawing, cylindrical part, canting, coefficient of drawing. 
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