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Розглянуто способи додаткового впливу на осередок деформації під час збільшення діаметру крайової частини 
трубної заготовки роздаванням. Проведено аналіз цих способів інтенсифікації, який показав, що для їх впрова-
дження у виробництво необхідно застосовувати додаткове енергоємне обладнання (роздавання із зональним нагрі-
ванням), допоміжні матеріали у вигляді бандажів та обрізків труб (роздавання з додатковим навантаженням тор-
цю заготовки), попередні переходи з осадження та завертання (роздавання з додатковим навантаженням), складне 
устаткування та експериментальні проходи (роздавання із всебічним підпором та осаджування заготовки після 
роздавання). Такі заходи спрямовані на забезпечення збільшення товщини стінки готового виробу, зростання кое-
фіцієнта роздавання та неможливості втрати стійкості зони передачі зусилля. Також показано, що натепер продук-
ція багатосерійного та масового типів виробництв становить 20–30% загального об’єму машинобудівних підпри-
ємств, а 70–80% випускають підприємства багатономенклатурного та дрібносерійного виробництва, і їх відсоток 
постійно збільшується. Тобто наведені способи інтенсифікації процесу роздавання потрібно використовувати на 
підприємствах з багатономенклатурним випуском деталей. Але тут виникають питання доцільності впроваджен-
ня таких способів роздавання на підприємствах із серійним типом виробництва з огляду на застосування додат-
кового енергоємного обладнання, збільшення часу на технічну та технологічну підготовку виробництва та подо-
вшення циклу виготовлення деталі. Робиться висновок, що у сучасних умовах розвитку багатономенклатурного 
виробництва, де основною вимогою до ефективного просунення продукції на ринках збуту є здатність до швид-
кого переходу на випуск нової продукції без значних капітальних та матеріальних витрат, необхідно проводити 
техніко-економічне обґрунтування кожного способу виготовлення з визначенням економічного ефекту в кожному 
конкретному випадку. Допоміжним, потужним інструментом для прийняття рішень щодо запровадження у вироб-
ництві нових способів деформування з додатковими навантаженнями осередку деформації є методи розрахунку 
напружено-деформованого стану заготовки та визначення умов втрати стійкості та руйнування.
Ключові слова: роздавання, труба, пластична деформація, стоншення, підпор, збільшення діаметра.

Вступ. У сучасних темпах розвитку науки 
і техніки основною вимогою до високоефектив-
ного виробництва є його можливість та здатність 
до швидкого переходу на випуск нової продукції 
без значних капітальних та матеріальних витрат 
[1; 2]. Наявність на виробництві гнучких вироб-
ничих систем з таким основним їх складником, як 
машини з ЧПК та промислові роботи, дає можли-
вість це зробити у найкоротші строки. Ці гнучкі 
модулі застосовуються найбільше у серійному 
виробництві, яке як раз і наділене всіма рисами 
сучасного автоматизованого виробництва. 

Натепер продукція багатосерійного та масо-
вого типів виробництв становить 20–30% загаль-
ного об’єму машинобудівних підприємств, 
а 70–80% випускають підприємства багатоно-
менклатурного та дрібносерійного виробни-
цтва, і їх відсоток постійно збільшується [3; 4]. 
Але повністю автоматизувати дрібносерійне 
виробництво з огляду на широку номенклатуру 
та малу програму випуску виробів не вважається 

економічно доцільним. Так, тут застосовуються 
машини з ЧПК, які легко переналагоджуються 
під виробництво нової деталі, але комплексна 
автоматизація виробництва з насиченням його 
роботизованими комплексами та автоматичним 
пересуванням напівфабрикатів між робочими 
місцями та складами неефективна через великі 
трудовитрати на ремонт, технічне обслугову-
вання та програмування цих автоматів [5]. Тому 
зниження собівартості виготовлення деталей на 
багатономенклатурних виробництвах спрямо-
ване на використання універсальних пристосу-
вань, дешевої робочої сили, диференціювання 
операцій та поліпшення умов протікання формо-
утворюючих операцій [6].

Мета роботи – огляд наявних способів здій-
снення додаткового впливу на осередок дефор-
мації під час роздавання циліндричних заготовок 
та формування рекомендацій щодо зниження 
собівартості виробів багатономенклатурного 
виробництва.
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Виклад основного матеріалу. Збільшення 
діаметра циліндричної заготовки за допомогою 
силової дії конусоподібного жорсткого інстру-
менту, еластичного інструменту, рідини, газу або 
енергії вибухової речовини називається в обробці 
металів тиском роздаванням [7]. 

Для теоретичного визначення тензора напру-
жень застосовують спільне рішення скорочених 
рівнянь рівноваги для осесиметричного дефор-
мування з умовою пластичності [8; 9], що при-
водить до простих та зручних для аналізу рішень. 

Але перед виробництвом виникають питання 
збільшення товщини стінки готового виробу, 
уникнення втрати стійкості в зоні передачі 
зусилля та по утворюючій конічній поверхні, 
запобігання локалізації деформацій та руйну-
ванню напівфабрикату. Так, наприклад, втрата 
стійкості в зоні передачі зусилля та руйнування 
матеріалу біля кромки не дозволяє отримувати 
традиційним способом роздачу деталі з великим 
перепадом діаметрів. Для широкого кола матеріа-
лів коефіцієнт роздачі Кр≤1,5, тобто максимально 
можна збільшити діаметр заготовки не більше 
ніж у 1,5 раза. Граничне значення коефіцієнта 
роздачі жорстким пуансоном вказано у таблиці 
1 [10].

Варіанти вирішення цих питань висвітлені 
у спеціальних публікаціях та являють собою 
способи аналізу та інтенсифікації процесу роз-
давання циліндричних виробів. Однак їх засто-
сування на підприємствах вимагає детального 
аналізу з точки зору наявного обладнання для 
здійснення процесу та кінцевої собівартості гото-
вого виробу.

Роздавання із зональним нагріванням зна-
чно розширює можливості процесу. Трубчасту 
заготовку 2 (рис. 1, а) встановлюють на пуансон 
1, оснащений нагрівачами 4 (спіралями опору, 
ТЕНами та інше). 

У разі переміщення заготовки зусиллям Р 
траверси преса 3 відбувається роздавання кінця 
заготовки, який нагрівається внаслідок тепло-
віддачі. В зону роздавання постійно поступають 
холодні ділянки труби, вздовж осі якої встанов-

люється деяке розподілення температури (рис. 1, 
б). У результаті пластичність найбільш наван-
таженої частини – кромки – значно зростає. 
Одночасно зона передачі зусилля (циліндрична 
частина) залишається досить холодною, що під-
вищує її стійкість. Для більшості матеріалів під-
вищення температури нагрівання кромки приво-
дить до збільшення коефіцієнта роздавання [10].

Описаний вище процес роздавання із зональ-
ним нагріванням частини заготовки вимагає 
додаткових витрат підприємства на виготовлення 
спеціального інструменту з нагріваючими еле-
ментами та підводу додаткової енергії до цієї 
системи. У разі зміни типорозміру деталей необ-
хідно виготовляти нове оснащення, що не раціо-
нально для багатономенклатурного виробництва. 
Також складною операцією в цьому випадку 
є налагодження пресу з точки зору забезпечення 
оптимальної швидкості деформування. Якщо 
швидкість дуже мала, то встигає прогрітися зона 
передачі зусилля та несуча здатність знижується 
і відбувається втрата стійкості. За надмірно висо-
кої швидкості деформування матеріал у осередку 
деформації не встигає нагрітися, його пластич-
ність виявляється недостатньою для заданої фор-
мозміни та відбувається руйнування кромки.

Роздавання з додатковим навантаженням здій-
снюють з метою підвищення пластичності мате-
ріалу (завдяки збільшенню гідростатичного стис-
нення) та зменшення стоншення стінки на кромці 
заготовки (рис. 2) [11; 12]. 

Найбільш простим способом додаткового 
стиснення кромки заготовки з точки зору можли-
вості руйнування є використання як підпорного 
елементу технологічних кілець (рис. 2, а), які 
виготовляються з матеріалу, що має пластичність 
нижче ніж пластичність матеріалу заготовки. 
Кільце 2 переміщує кромки заготовки 3 та разом 
з останньою деформується пуансоном 1.

Зусилля, що необхідне для переміщення 
та деформування технологічного кільця, додат-
ково навантажує кромку заготовки та весь осе-
редок деформації. Якщо у разі роздавання без під-
пору на кромці напруження в осьовому напрямі 

Таблиця 1
Коефіцієнти роздавання для різних сплавів

Матеріал Д16Т Д16М АМг АМг3 АМг6
Значення Кр 1,3…..1,2 1,33…1,25 1,4…1,33 1,33…1,26 1,35…1,25

Матеріал 12Х18Н10Т 30ХГСА Сталь 20 ВТ1 ОТ4
Значення Кр 1,47…1,35 1,41…1,35 1,5….1,41 1,33…1,3 1,4….1,25
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дорівнює нулю, а коефіцієнт жорсткості схеми 
напруженого стану дорівнює одиниці, то вико-
ристання технологічного кільця дозволяє змен-
шити коефіцієнт жорсткості та підвищити плас-
тичність матеріалу заготовки. Крім того, осьове 
стиснення кромки зменшує стоншення стінки.

Недоліками цього способу деформування 
є витрати підпорних кілець, які є невідновлю-
вальними, та можливість втрати стійкості цилін-
дричної частини інструменту. Але для подолання 
першого недоліку використовують секційні під-
пірні елементи, де сила підпорну накладається 
зовні (рис. 2, б).

Все ж таки в умовах дрібносерійного вироб-
ництва застосування цих методів інтенсифікації 
процесу може бути недоцільним з огляду на під-
вищені витрати металу на підпірні кільця, збіль-
шення часу на налагодження пресу та складністю 
застосування секцій, що пов’язана з докладанням 

додаткового зусилля та обмеженнях у ступені 
деформації.

Можливості процесу роздавання розширю-
ють попередньою підготовкою заготовки [10; 13]. 
Якщо циліндричну трубчасту заготовку вивер-
нути на зовні, а потім роздати конічним пуансо-
ном (рис. 3, а), то вивернута частина буде викону-
вати функції кільця, що рухається перед частиною 
заготовки з постійною товщиною стінки. Зміню-
ючи висоту попередньо вивернутої на зовні зони, 
змінюють зусилля деформування, а відповідно, 
і співвідношення напружень та пластичності 
матеріалу. Кромка деталі має подвійну товщину, 
що, по-перше, сприяє збільшенню Кр, ,і по-друге, 
компенсує стоншення стінки. На відміну від 
звичайного роздавання, кромка труби внаслідок 
попередньої підготовки заготовки роздається 
з меншим коефіцієнтом, тому його руйнування 
відбувається пізніше.

 Рис. 1. Схема роздавання із зональним нагріванням (а) та розподіленням температури по утворюючій 
заготовці (б)

 

Рис. 2. Схема роздавання з додатковим навантаженням: а – з підпором технологічним кільцем; б – 
з підпором торця секційним елементом
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Аналогічно описаному вище ефект, отри-
маний у разі роздавання трубної заготовки, що 
піддали попередньому осадженню, в результаті 
якого утворюється зона зі збільшеною товщи-
ною стінки (рис. 3, б). Залежно від розподілу тов-
щини стінки заготовки можна виготовляти деталі 
із заданим розподілом товщини в деформованій 
зоні, в тому числі з товщиною, що більша ніж 
товщина недеформованої труби.

Такі способи роздавання не потребують осо-
бливого налагодження пресу та спеціального 
устаткування, тому є прийнятними для гнуч-
кого виробництва. Але при цьому вимагають 
попередньої підготовчої операції з вивороту або 
потовщення торцю заготовки. Ці переходи вико-
нуються в основному з локальним нагріванням 
частини труби, що пластично деформується. 
Тому під час проєктування таких способів розда-
вання необхідно виходити з економічної доціль-
ності їх застосування в кожному випадку.

Додаткове навантаження (підпір) можна здій-
снювати після закінчення роздавання [14–16]. 
Заготовка 3 (рис. 4) упирається торцевою поверх-
нею пуансона 1 та під дією зусилля пресу оса-
джується на конусі. В результаті товщина стінки 
конічного розтруба збільшується, що компенсує 
її потоншення у разі роздавання. Очевидно, що 
додаткове навантаження після роздавання не 
може збільшити Кр.

Більші можливості інтенсифікації за допомо-
гою додаткового навантаження забезпечуються 
у разі реалізації принципу, згідно з яким вільні 
поверхні заготовки, що не контактують з інстру-
ментом, повинні бути відсутніми. Заготовка 

може тільки копіювати форму поверхні інстру-
менту, з яким вона стикається; втрата стійкості 
виключається. Трубчату заготовку 3 (рис. 5) вста-
новлюють у зазорі між пуансоном 1 та зовніш-
ньою обоймою 4, які стикаються із заготовкою 
по внутрішній та зовнішній поверхнях. Нижня 
торцева поверхня контактує з підпорним елемен-
том, що складається з кільця V, до якого докла-
дене зусилля Q підпору, та еластичного кільця 
чи шару сипучої речовини (наприклад, графіту) 
VI. Верхня торцева поверхня знаходиться під 
дією зусилля Р, що передається від повзуна пресу 
через втулку 5. Пуансон 1 та обойма 4 попереджа-
ють втрату стійкості за будь-якого зусилля дефор-
мування; змінюючи зусилля Q підпору, можна 
створити схему деформування заготовки у разі 
високого гідростатичного стиснення. За даними 
[10; 17–19] роздаванням «на холодну» трубу зі 
сплаву АМг3М Ø28×1,5 зі всебічним стисненням 
вдалося збільшити діаметр заготовки в 2 рази (за 
звичайного роздавання Кр=1,3). У разі роздавання 
з нагріванням сплаву АМг6М Ø16×1,0 та Д16Т 
Ø20×2,0 без руйнування був досягнутий кое-
фіцієнт Кр=4; напруження підпору становило 
1,5…2,5 межі текучості матеріалу.

Створення високого гідростатичного стис-
нення потребує додаткових енергетичних затрат, 
що виражаються у збільшенні зусилля дефор-
мування, та використанні заходів, що поперед-
жують затікання матеріалу заготовки в малі 
зазори між втулкою 5, пуансоном 1 та обоймою 
4 (в протилежному випадку можливе заклинення 
інструменту).

Обговорення результатів. Розглянуті спо-

 

а)                                                б)
Рис. 3. Роздавання з попередньо підготовленої трубчастої заготовки: а – заготовка вивернута на зовні; 

б – попереднє осадження заготовки
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соби вдосконалення процесу роздавання трубча-
тих заготовок спрямовані на збільшення товщини 
торцевої частини заготовки, ступеня деформа-
ції та уникнення втрати стійкості та локалізації 
деформацій з наступним руйнуванням. Але вико-
ристання запропонованих способів збільшення 
діаметру труби у серійному виробництві вимагає 
детального аналізу їх економічної ефективності 
порівняно з традиційним роздаванням.

Так, способи збільшення товщини готової 
деталі на торці (рис. 3, 4) неможливі без додат-
кового попереднього переходу з осадженням або 
вивертанням крайової частини, що збільшує цикл 
виготовлення деталі, вимагає локального нагрі-
вання частини заготовки, залучення додаткового 
пресового та пічного обладнання. Збільшення 
коефіцієнта роздавання та товщини деталі пови-
нно компенсувати приведені вище затрати на 
реалізацію технологічного процесу. Тому під час 
проєктування таких процесів слід зважено під-
ходити до кожного окремого технічного завдання 
та розраховувати техніко-економічні показники 
для декількох варіантів, вибираючи найбільш 
раціональний.

Додаткове осьове навантаження у кінці робо-
чого ходу преса (рис. 4) дає можливість збіль-
шити товщину торцевої зони напівфабрикату. 
Для цього не потрібно розділяти операцію на 
переходи та залучати допоміжне обладнання. 
Але якщо процес проводиться з граничними 
коефіцієнтами роздавання, то торцевий підпір 
викличе збільшення осьових сил, що може при-
вести до втрати стійкості зони передачі зусилля. 

Тому такий процес потребує точного розра-
хунку коефіцієнта роздавання з урахуванням 
додаткового впливу на осередок деформації або 
проведення значної кількості пробних прохо-
дів. В умовах гнучкого виробництва недоцільно 
збільшувати час на технічну підготовку виробни-
цтва та витрати заготовок на проведення експе-
риментальних ходів. Ці заходи значно підвищать 
собівартість готового виробу.

Реалізація принципу відсутності вільних 
поверхонь під час роздавання потребує викорис-
тання точного виготовлення устаткування для 
кожного окремо взятого виробу, що може при-
вести до нераціонального збільшення його собі-
вартості. Тобто кількість виготовлених деталей 
не зможе окупити виготовлення нового осна-
щення, а збільшення ціни реалізації виробів при-
зведе до втрати конкурентоспроможності. Але 
збільшення коефіцієнта роздавання практично 
у 2 рази вивільнить, як мінімум, одне робоче місце 
та скоротить штучний час на операцію. Тому 
і в цьому випадку необхідно проводити ретельні 
розрахунки для визначення економічного ефекту 
від впровадження способу роздавання у виробни-
цтво з урахуванням програми випуску.

Особливу увагу перед плануванням заходів 
щодо інтенсифікації процесу роздавання необ-
хідно приділяти розрахунку напружено-дефор-
мованого стану заготовки. Вони попередньо, 
без матеріальних витрат у вигляді експеримен-
тальних заготовок, дадуть відповіді на питання 
втрати стійкості заготовки [5; 11; 20–22], обчис-
лення радіальної деформації (стоншення стінки) 

  

Рис. 4. Осаджування заготовки після роздавання Рис. 5. Роздавання трубчастої заготовки 
з всебічним підпором
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[23–25] та визначення необхідного зусилля під-
пору та критичних напружень [26–30].

Висновки. Розглянуті способи інтенсифікації 
процесу роздавання трубчастих заготовок потре-
бують техніко-економічного обґрунтування щодо 
їх застосування в умовах багатономенклатур-
ного виробництва. Збільшення товщини торцевої 
ділянки напівфабрикату та коефіцієнта витягу-
вання за один робочий хід пресу не кожного разу 
призводять до економічного ефекту. Це пов’язано 
зі зростанням витрат на виготовлення складного 
штампувального оснащення, залучення додатко-
вого енергоємного обладнання у вигляді пресо-
вих машин та нагрівальних печей, а також багато-
годинного налагодження на проведення переходу 
та необхідності застосування експериментальних 
проходів. Для проєктування раціонального тех-
нологічного процесу із застосуванням прийомів 
додаткового впливу на осередок деформації необ-
хідно проводити попередній розрахунок напру-
жено-деформованого стану ділянок заготовки із 
застосуванням розроблених методів аналітич-
ного та чисельного аналізу.
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Summary. The methods of additional impact on the deformation zone with an increase in the diameter of the edge 
part of the pipe billet by expansion are considered. An analysis of these methods of intensification was carried out, which 
showed that for their introduction into production it is necessary to use additional energy-intensive equipment (expansion 
with zone heating), auxiliary materials in the form of bandages and pipe trimmings (expansion with additional loading 
of the workpiece end), preliminary transitions of upsetting and wrapping (expansion with additional load), complex 
equipment and experimental passes (expansion with all-round support and settlement of the billet after expansion). Such 
measures are aimed at ensuring an increase in the wall thickness of the finished product, an increase in the expansion 
coefficient and prevention and loss of stability of the force transfer zone. It is also shown that at present the products of large-
scale and mass types of production make up 20–30% of the total volume of machine-building enterprises, and 70–80% are 
produced by enterprises of multi-product and small-scale production, and their percentage is constantly increasing. That 
is, the above methods of intensifying the distribution process should be used at enterprises with a multi-product production 
of parts. But here questions arise about the advisability of introducing such distribution methods at enterprises with a serial 
type of production, taking into account the use of additional energy-intensive equipment, increasing the time for technical 
and technological preparation of production, and lengthening the cycle for manufacturing a part. It is summarized that 
in the modern conditions of the development of multi-product production, where the main requirement for the effective 
promotion of products in the sales markets is the ability to quickly switch to the production of new products without 
significant capital and material costs, it is necessary to conduct a feasibility study of each manufacturing method with 
the determination of the economic effect in each specific case. An auxiliary, powerful tool for decision-making on 
the introduction in production of new methods of deformation with additional loads of the deformation zone are methods 
for calculating the stress-strain state of the workpiece and determining the conditions for buckling and fracture.
Key words: expansion, pipe, plastic deformation, thickness reduction, backwater, diameter increase.
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