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ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ
ДЕФОРМУЮЧОГО ІНСТРУМЕНТУ ПРИ ГІДРОПРЕСУВАННІ ТРУБЧАТИХ
ЗАГОТОВОК МЕТОДОМ КІНЦЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ
У даній роботі розглянута кінцево-елементна модель процесу гідроекструзії трубчастих
заготовок у середовищі високих гідростатичних тисків, необхідних для підвищення пластичності сталі
30ХН2МФА при холодному формоутворенні виробів. Результати моделювання показали можливість
реалізувати процес при дії значного гідростатичного тиску (750 МПА) на вільну поверхню заготовки.
При меншому тиску відбувається характерне руйнування ще на початкових етапах деформування на
зовнішній поверхні заготовки. Дослідження ПДВ матриці з використанням методу кінцевих елементів
підтвердило достатню міцність і надійність інструменту при отриманні прецизійних трубчастих
виробів гідропресування з рухомою гладенькою оправкою. Натурні експерименти підтвердили
адекватність комп'ютерного моделювання та ефективність запропонованого методу виготовлення
високоточних довгомірних трубчастих виробів.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
ДЕФОРМИРУЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ПРИ ГИДРОПРЕССОВАНИИ ТРУБЧАТЫХ
ЗАГОТОВОК МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
В данной работе рассмотрена конечно-элементная модель процесса гидроэкструзии
трубчатых заготовок в среде высоких гидростатических давлений, необходимых для повышения
пластичности стали 30ХН2МФА при холодном формообразовании изделий. Результаты моделирования
показали возможность реализовать процесс при действии значительного гидростатического давления
(750 МПА) на свободную поверхность заготовки. При меньшем давлении происходит характерное
разрушение еще на начальных этапах деформирования на внешней поверхности заготовки.
Исследование НДС матрицы с использованием метода конечных элементов подтвердило достаточную
прочность и надежность инструмента при получении прецизионных трубчатых изделий
гидропрессования с подвижной гладкой оправкой. Натурные эксперименты подтвердили адекватность
компьютерного моделирования и эффективность предложенного метода изготовления высокоточных
длинномерных трубчатых изделий.
Ключевые слова: гидропрессование, гидроэкструзии, деформирование, матрица, моделирование,
прочность, надежность, разрушение.
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THE RESEARCH OF DEFLECTED MODE OF THE DEFORMING TOOL DURING THE
HYDRAULIC FORGING OF TUBULAR BLANKS BY THE METHOD OF FINITE ELEMENTS
In this work, the finite element model of the hydrostatic extrusion process of tubular blanks in the
medium of high hydrostatic pressure that are necessary for increase ductility of steel 30HN2MFA during the
cold forming products, was considered. The modelling results showed the possibility to realize a process with
effect of considerable hydrostatic pressure (750 MPa) on the free surface of blank. There is characteristic
destruction still on the initial stages of deformation on the external surface at less pressure.
The research of deflected mode of mould using the method finite elements confirmed accommodate
strength and reliability of the tool in the receipt of precision tubular products by hydraulic forging with the
smooth moving mandrel.
The full-scale experiments confirmed the adequacy of computer simulation and the efficiency of
introduced method of manufacturing exacting long-measuring tubular products.
Keywords: hydraulic forging, hydrostatic extrusion, deformation, mould, modelling, strength,
reliability, destruction.

Постановка проблеми
Товстостінні трубчасті вироби з прецизійними елементами внутрішнього профілю (6 ... 8
квалітет, при шорсткості 0.16 ... 0.64 мм) досить широко застосовуються в машинобудуванні,
приладобудуванні та виробах спеціального призначення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Ефективність дії рідини під високим тиском на пластичність при механічних випробуваннях
зразків і в процесах прямого видавлювання показана в роботах [1-3].
У зв'язку з цим, був запропонований перспективний метод отримання високоточних довгомірних
трубчастих виробів з підвищеними експлуатаційними властивостями методом гідропресування на
гладкій оправці [4, 5].
Формулювання мети дослідження
Метою роботи було вивчення можливості отримання довгомірних трубчастих заготовок
методами холодного пластичного деформування.
Викладення основного матеріалу дослідження
Розрахунок матриці проводили в умовах, наближених до реальних, при максимальних значеннях
зусилля видавлювання P (630 кН) і гідростатичного тиску q (750 МПа), яке впливає на матрицю.
Вихідні данні для розрахунку матриці наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Задані вихідні дані для розрахунку матриці
№
Матеріал матриці
Модуль пружності, ГПа
Межа міцності, МПа
Твердість, HRCЭ
з/п
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Висновки
1. За результатами чисельного експерименту були визначені необхідні параметри
гідропресування, остаточна геометрична форма деформівної заготовки та її ПДВ.
2. Проведене моделювання показало, що даний процес можливо реалізувати із значним
гідростатичним тиском на вільній поверхні заготовки (750 МПа), тоді як при меншому тиску
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відбувається характерне руйнування ще на початкових етапах деформування на зовнішній поверхні
заготовки.
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