
Створення інформаційних технологій реалізації інтенсивного  пластичного 
деформування матеріалів та поверхневого зміцнення при виготовленні деталей для 
забезпечення надійності та довговічності штампів. 

Создание информационных технологий реализации интенсивного пластического 
деформирования материалов и поверхностного упрочнения при изготовлении 
деталей для обеспечения надежности и долговечности штампов 

Creation of the information technology of realization of intensive plastic deformation 
and surface strengthening of materials by manufacture of details for ensuring of 
reliability and durability of dies blocks 
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3. Суть розробки, основні результати. 

 
Створено інформаційні технології для визначення параметрів на стадії 

проектування технологій виготовлення виробів з забезпеченою надійністю та 
довговічністю методами  холодного об’ємного та холодного листового штампування. 
Розроблено математичні моделі формоутворення виробів, встановлено силові режими 
деформування для вибору ковальсько-пресового обладнання, визначено питомі зусилля на 
деформуючому інструменті для проектування штампового оснащення та прогнозування 
його довговічності, розраховано напружено-деформований стан по об’єму виробів для 
прогнозування механічних властивостей здеформованого металу. Встановлено, що 
параметри, які визначені за допомогою інформаційних технологій, не потребують 
доопрацювання трудомісткими, великої вартості експериментальними роботами. 
Скорочено час на удосконалення існуючих та розробку нових технологій виготовлення 
деталей методами холодного об’ємного та листового штампування. Розроблено ряд нових 
технологічних процесів виготовлення із сталей профілів та балонів. Розроблено та 
запатентовано конструкції штампового оснащення для реалізації інтенсивної пластичної 
деформації при формоутворенні виробів. 

 
Созданы информационные технологии для определения параметров на стадии 

проектирования технологий изготовления изделий с обеспеченной надежностью и 
долговечностью методами холодной объемной и листовой штамповки. Разработаны  
математические модели формообразования изделий, установлены силовые режимы 
деформирования для выбора кузнечно-штамповочного оборудования, определены 
удельные усилия на деформирующем инструменте для проектирования штамповой 
оснастки та прогнозирования его долговечности, рассчитано напряженно-
деформированное состояние по объему изделий для прогнозирования механических 
свойств деформированного металла. Установлено, что параметры, которые определены с 
использованием информационных технологий, не требуют доработки трудоемкими и 
дорогостоящими экспериментальными работами. Сокращено время на 
усовершенствование существующих и разработку новых технологий изготовления 
изделий методами холодной объемной и листовой штамповки. Разработано ряд новых 
технологических процессов  изготовления из сталей профилей и баллонов. Разработано и 
запатентовано конструкции штамповой оснастки для реализации интенсивной 
пластической деформации при формообразовании изделий. 

 
Information technology for determination of parameters at a design stage of 

manufacturing techniques of articles with ensured reliability and durability is created by methods 
of cold forging and a sheet-metal forming. Mathematical models of forming articles are 



developed, load modes of deformation for choosing the press-forging equipment are fixed, 
specific loads on the deforming instrument are determined for designing the die tooling and for 
prediction of its durability, the intense-deformed condition for volume of articles is calculated 
for prediction of mechanical properties of the deformed metal. It is fixed that parameters which 
are defined with utilization of information technology, do not demand finishing by labour-
consuming and cost intensive experimental operations. The time for improvement of existing 
manufacturing techniques and working out of new manufacturing techniques of articles by 
methods of cold forging and sheet-metal forming is reduced. It is developed. The series of new 
technological processes of manufacture of articles from steel shapes and bulbs are developed. It 
is developed and licensed the constructions of die tooling for realization of an intensive plastic 
deformation during plastic forming of articles. 
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5. Порівняння зі світовими аналогами. 
 

Існують комерційні програми для моделювання процесів холодного об’ємного і 
листового штампування (ANSIS, ABAQUS, DEFORM, QFORM та інші). Для їх 
використання необхідні фахівці в області програмування для підготовки вихідних даних, 



щоб провести моделювання, та висококваліфіковані фахівці в області обробки металів 
тиском для аналізу результатів розрахунків і можливості їх використання на практиці. 
Крім того, результати, які отримані з використанням вказаних комерційних програм, в 
багатьох випадках потребують доопрацювання трудомісткими та великої вартості 
експериментальними роботами. 

Використання створених інформаційних технологій не потребує фахівців в області 
програмування і обробки металів тиском. Отримані результати розрахунків виключають 
подальше доопрацювання експериментальними роботами. 
 
6. Економічна привабливість для просування на ринок  
 

Застосування створених інформаційних технологій дозволяє:  
− скоротити час на проектування технологій виробництва виробів методами холодного 

об’ємного та листового штампування в 5…10 разів; 
− скоротити час на розрахунки і проектування штампового оснащення в 5 разів. 

Розроблені нові технологічні процеси та штампове оснащення для формоутворення 
виробів холодним об’ємним та листовим штампуванням забезпечують: 
− розширення марок сталей і сплавів, з яких можливо виготовляти вироби вказаними 

методами; 
− зниження трудомісткості виготовлення виробів в 2..5 разів в порівнянні з механічною 

обробкою; 
− отримання високоточних виробів ( точність визначається точністю виготовлення 

деформуючого інструмента) з високою (до шорсткості 0,4) чистотою поверхні; 
− економію металів на 40…60 %; 
− підвищення надійності і довговічності виробів в 1,2…5 разів; 
− отримання виробів з забезпеченими фізико-механічними властивостями 

здеформованого металу; 
− можливість заміни марки матеріалу виробів на більш дешеву без зміни надійності і 

довговічності виробів; 
− в багатьох випадках виключення подальшої термічної обробки виробів; 
− можливість автоматизації і механізації виготовлення виробів в порівнянні з гарячим 

об’ємним штампуванням. 
 
7. Потенційні користувачі (галузі, міністерства, відомства, підприємства, 

організації). 
 

Інформаційні технології та розроблені технологічні процеси і штампове оснащення 
можуть застосовуватись на підприємствах та в організаціях різних галузей промисловості: 
машинобудуванні, приладобудуванні, авіа і суднобудуванні, теплоенергетиці, де широко 
розповсюджене металообробне виробництво.   
8. Стан готовності розробки  
 

Створені інформаційні технології, розроблені технологічні процеси і штампове 
оснащення повністю готові для впровадження у промислове виробництво.  
 
9. Існуючі результати впровадження. 

В цей період виконувалися госпдоговірні роботи кафедри з ФОП „Малей” м. Київ та 
ТОВ „Аврора” м. Харків. Розроблені та впроваджені на ФОП „Малей” технології і 
штампове оснащення для виготовлення холодним листовим штампуванням складових 
деталей виробу „балон” (акт впровадження з річним ефектом 45 тис. грн. від 11.11.2009 р.). 
Розроблена та впроваджена на ТОВ „Аврора” технологія та штампове оснащення 
виготовлення холодним об’ємним штампуванням із сталі  профілів з забезпеченою 
надійністю та довговічністю (акт впровадження з річним економічним ефектом 67 тис. грн. 
від 1.02. 2010р.).  
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12. Фото . 

  
Штамп для прямого видавлювання на гідравлічному пресі ДГ 2432, вихідна заготовка та отримані профілі. 

 
 

 

 
 

 
заготовки порожнин 

 
заготовки карбувальних 

штемпелів 
Типовий контейнер для видавлювання, штамп для видавлювання, який встановлений на пресі ПО443 та 

деталі , що отримані видавлюванням. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
штамп для витягування 

 

 
оснащення для 
відбортування 

 
заготовки після 
відбортування 

 
заготовки після витягування 

 
виріб „балон” 

Штамп для витягування, оснащення для відбортування , отримані складові деталі витягуванням 
та відсортуванням, виріб „балон”.. 

 
 


