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5.4. Методи одержання заготовок 
пластичним деформуванням

Ковані та штамповані заготовки
Ці заготовки вибирають в основному в тих випадках, коли потрібно поліп

шити механічні властивості деталі.
Куванням одержують заготовки нескладної конфігурації масою до 20

0...300 т з вуглецевих і легованих сталей та спеціальних сплавів. Дрібні поковки 
виконують із сортового прокату, середні, що досягають 300 кг, – із великого 
прокату, ковальських заготовок і злитків (наприклад, суднові вали). Кування 
здійснюється на гідравлічних пресах (великі поковки), пароповітряних і пневма
тичних молотах. Через неможливість виконання куванням окремих елементів 
деталі призначають напуск.

Для підвищення точності застосовують закриті та відкриті підкладні штам
пи. В умовах дрібносерійного виробництва лише в рідких випадках економічно 
доцільно застосовувати підкладні штампи, навіть простої конструкції, на завер
шальних операціях. Основним недоліком кування є одержання заготовок із вели
кими припусками. Тому головним напрямком удосконалювання ковальського 
виробництва є групування заготовок, що дозволяє або істотно раціоналізувати 
процеси кування, або переходити до більш досконалого способу формоутворен
ня поковок – штампування.

Гаряче штампування у відкритих штампах (облойна) використовується для 
одержання дрібних і середніх кувань в однострумкових і богатострумкових шта
мпах (два-чотири струмки з використанням мірної заготовки із сортового прока
ту). Для гарячого штампування рекомендуються конструкційні сталі 25, 45, 
30ХГСА, 30ХГСНА, нержавіючі сталі 12Х18Н9Т, Ж2, алюмінієві сплави АК6, 
Д1, У95, титанові сплави ВТ3-1, ВТ5, магнієві сплави МА2, ВМ65-1. Шорсткість 
поковок з легких сплавів Rz = 80 мкм, із сталевих – більш низька (через окалину).

Гарячим штампуванням у закритих штампах у нероз’ємних і роз’ємних 
матрицях (безоблойна) звичайно виготовляють більш точні заготовки, завдяки 
ретельному дозуванню металу та застосуванню пристроїв, що компенсують, у 
штампах для розміщення надлишку матеріалу. Основні види деталей, що штам
пуються, – деталі типу тіл обертання, хрестовин. Метод розповсюджений у кру
пносерійному та масовому виробництві.

Гарячим штампуванням видавлюванням звичайно на кривошипних гарячеш
тампувальних пресах одержують заготовки типу стержнів із утовщенням, стержні 
постійного та перемінного перетину з центральним і ексцентричним розташуван
ням голівки відносно осі, заготовки типу хрестовин. По поперечних розмірах заго
товки після видавлювання можуть мати припуск під шліфування (рис. 5.4.1).

Штампування на горизонтально-кувальних машинах (ГКМ) відрізняються 
високою продуктивністю, високим коефіцієнтом використання матеріалу, відсут
ністю на заготовці задирок. Маса штампувань типу кілець, стрижнів з утовщення
ми або глухими порожнинами, втулок із буртами складають від 0,1 до 100 кг. Ви
роби штампують із прокату підвищеної точності, труб у штампах із двома площи
нами рознімання: одна – перпендикулярна осі заготовки між матрицею та пуансо
ном, друга – уздовж осі, розділяє матрицю на нерухому та рухливу половини, які 
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забезпечують затиск заготовки, що штампується. Метод виключає операцію відрі
зання заготовок і дозволяє після одного нагрівання виготовляти кілька поковок. 
Для штампувань висотою 20...150 мм, діаметром 50...200 мм двосторонні припус
ки складають від 1±0,5 до 3,5±2,5 мм. ГКМ кривошипної дії, богатопозиційні з 
рознімними матрицями мають, наприклад, наступні позиції: 1 – подача, обтиснен
ня та відрізання заготовки; 2-3 – робочі позиції; 4 – відкріплення та знімання заго
товки. Типи поковок, одержуваних на ГКМ, наведені на рис. 5.4.2, a.

Високошвидкісне штампування дозволяє виготовляти заготовки складних 
форм із тонкими стінками, ребрами та малими радіусами заокруглення, зменшува
ти припуски на наступну обробку, значно підвищувати механічні властивості. 
Швидкість деформуючого інструмента досягає десятки метрів на секунду (на зви
чайних штампувальних молотах – до 6-7 м/с). Штампування одержують із важко
деформуючих матеріалів, кольорових металів, з мінімальними штампувальними 
ухилами та без них, у вигляді стержня з голівкою, із фланцем, із ребрами, турбінні 
та компресорні лопатки, зубчасті колеса (рис. 5.4.2, б). Стійкість штампів у 4-5 
разів нижча за стійкість штампів, використовуваних на звичайних молотах.

Калібрування, карбування – оздоблювальні штампувальні операції при 
гарячому та холодному стані матеріалу на карбувальних пресах. Калібрування 
буває об’ємним і площинним із зусиллями 1300...2000 МН/м2. Припуски та до
пуски на холодне калібрування приймають за ГОСТ 7505-74, забезпечуючи 
точність квалітетів 8-12, для гарячого калібрування допуски на 50 % вищі, ніж 
для холодного. Калібруванням одержують розміри високої точності, шорст
кість поверхні в межах Rа = 2,5...0,32 мкм при холодному і Rа = 20...5 мкм при 
гарячому калібруванні.

Холодне об’ємне штампування виконують видавлюванням із сталі, сплавів 
алюмінію, міді, нікелю деталі типу поршневих пальців, клапанів, корпусів, під
шипників (рис. 5.4.2, а). Вихідними заготовками служать прутки, дріт, періодич
ний прокат, труби. Формоутворення здійснюють по схемах прямого, зворотного 
та комбінованого видавлювання. При використанні інструмента точності квалі

                         а                   б                   в                    г

Рис. 5.4.1. Схеми видавлювання:
а, б – пряме видавлювання стержневих і трубчастих деталей; в – зворотне; г – поперечне; 

1 – пуансон; 2 – матриця
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тету 7 одержують осесиметричні діаметральні розміри квалітет 8-11. При видав
люванні можливі відхилення від співвісності діаметрів трубчастих заготовок і 
прогин осі. Якість поверхні штампування залежить від якості поверхні інструме
нта (Ra = 0,32...0,08 мкм) і змащення: для кольорових металів – внутрішня повер
хня Ra = 0,04 мкм, зовнішня Ra = 0,16 мкм; для чорних сплавів, відповідно, 
Ra = 0,16 мкм і R = 10 мкм.

Висадженням, часто поєднаним з видавлюванням і радіальним обтисненням, 
із сталей зі змістом вуглецю до 0,5 % (при зниженому ступені деформації – до 
1,1 %) виготовляють деталі типу тіл обертання з утовщенням, порожні деталі (рис. 
5.4.3, б). Такі деталі одержують на високопродуктивних холодовисадочних авто
матах із каліброваного матеріалу діаметром до 50 мм при довжині до 400 мм. Кри
терієм можливості штампування висадженням є відношення висоти до діаметра 
частини, що висаджується. Виходячи з цього, висадження іноді виконують за 

а

б

Рис. 5.4.2. Типи поковок, одер-
жуваних: на ГКМ (а); високош
видкісним об’ємним штампуван
ням (б)

а

б

Рис. 5.4.3. Типові заготовки, одержувані холодним об’ємним штампуванням:
а – видавлюванням; б – висадженням
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п’ять-шість переходів. При висадженні одержують поперечні розміри деталі з 
точністю квалітетів 8-9, подовжні – квалітетів 11-12 при Ra = 2,5...6,3 мкм.

Радіальним обтисненням (рис. 5.4.4) з будь-яких металів, жароміцних 
сплавів, металевих порошків одержують зовнішньо- та внутрішньоступінчасті 
подовжені деталі; виконують складальні операції, з’єднуючи втулки, стрижні та 
інші деталі між собою. При холодному обтисненні одержувана точність відпові
дає квалітетам 6-9, при гарячому – квалітетам 11-13; шорсткість, відповідно, 
Ra = 0,32...0,08 мкм і Ra = 5...l,25 мкм. Твердість матеріалу для обтиску діамет
ром більше 5 мм HRC ≤ 25. Обтиском у порівнянні з висадженням можна обро
бляти заготовки зі сталі з великим вмістом вуглецю (у 2 рази), кремнію (у 7 ра
зів), марганцю (у 1,5 раза).

Холодному листовому штампуванню піддають різні металеві та неметалеві 
матеріали у вигляді листів, смуг, стрічок.

При вирубці та пробиванні мінімальний зазор між пуансоном і матрицею 
(2...8 % товщини матеріалу) забезпечує одержання деталей високої якості. При 
чистовій вирубці та пробиванні одержують заготовки товщиною 1,5...20 мм із 
поверхнею зрізу, перпендикулярною до площини деталі, з точністю квалітет 6-9 
і шорсткістю R = 3,2...1,6 мкм.

Згинання здійснюють для додання потрібної форми різним видам прокату. 
Оптимальний радіус згинання R ≥ 2s для товщин більше 1,5 мм (s – товщина ма
теріалу). Згинання великого діаметра циліндричних і конічних обичайок із лис
тових заготовок виконують на тривалкових вальцях із симетричним розташуван
ням валків (рис. 5.4.5, a). Згинанням на тривалкових вальцях одержують, напри
клад, обичайки для зовнішнього та внутрішнього кожухів камери згоряння, а 
також циліндричні та конусні обичайки – заготовки для наступних згинання та 
витяжки в штампах.

Згинання в штампах проводиться на кривошипних, ексцентрикових, фрик
ційних і гідравлічних пресах. Згинання в штампах застосовують для обичайок, 
що мають просту форму, і звичайно виконують за одну операцію.

Штампування-витяжку деталей, що мають форму оболонок, роблять витя
жкою у витяжних штампах за кілька операцій (рис. 5.4.5, б). Кількість операцій 
витяжки визначають по експериментально встановлених коефіцієнтах витяжки, 
що являють собою відношення зовнішнього діаметра готової деталі після витяж
ки до діаметра заготовки на першій операції або відношення наступного діамет
ра до попереднього на наступних переходах: m = d/D; m1 = d1/d,...; mn = dn/dn–1, де 
d – діаметр деталі після першої витяжки; D – діаметр плоскої заготовки; d1, dn–1 –
діаметри проміжних форм заготовок; dn – діаметр готової деталі.

Коефіцієнт витяжки для нержавіючих сталей на нікелевій і хромонікелевій 
основі може бути 0,5...0,56 для першої витяжки та 0,68...0,83 – для подальшої 

Рис. 5.4.4. Схема штампуван-
ня радіальним обтисненням:
S – подача заготовки
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витяжки. Після кожної операції витяжки заготовки піддають термічній обробці, 
щоб зняти внутрішні напруження. Після термообробки заготовки очищають від 
окалини травленням або піскоструминною обробкою. При термообробці загото
вки піддаються коробленню, тому остаточною операцією виготовлення деталі є
калібрування в штампі.

Рис 5.4.5. Схеми формоутворення листових деталей:
а – гнуття на валкових верстатах, б – штампування-витяжка (1 – шпилька; 2 – плита; 

3 – матриця; 4 – виштовхувач; 5 – шпилька; 6 – пуансон; 7 – кільце – знімач заготовки; 
8 – гвинт обмежувальний); в – штампування гумовою або поліуретановою матрицею 

(1 – контейнер; 2 – гумова або поліуретанова подушка, 3 – кільце притискне; 4 – пуан
сон); г – електрогідравлічне штампування (1 – резервуар; 2 – корпус матриці; 3 – вентиля
ційні канали; 4 – заготовка; 5 – матриця; 6 – електроди); д – штампування з використан

ням енергії вибуху (1 – ущільнення; 2 – вибуховий заряд; 3 – заготовка; 4 – притиск; 
5 – матриця; 6 – вентиляційний канал); е – послідовність витяжки 

(I-V – витяжки; VI – калібрування); ж – магнітоімпульсне штампування 
(1 – роз’ємна матриця; 2 – індуктор; 3 – заготовка); з – схема формування 

на давильному верстаті (1 – оправлення, 2 – заготовка, 3 – притиск, 4 – ролик обкатаний) 
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На рис. 5.4.5, е показана схема одержання деталі жарової труби газової тур
біни за п’ять операцій витяжки та одну операцію калібрування. У процесі витяж
ки спочатку заготовка затискається між поверхнями штампів при робочому ході 
преса, а потім відбувається витиснення металу між пуансоном і матрицею. Особ
ливу увагу варто звернути на зусилля притиску листової заготовки. Якщо зусил
ля притиску буде недостатнім, то на заготовці можуть утворитися гофри. При 
великому зусиллі притиску можливі розриви заготовки. Зазор між пуансоном і 
матрицею залежить від матеріалу заготовки та операції витяжки, його прийма
ють у межах (1,1...l,5) s на сторону (s – товщина заготовки). На рис. 5.4.5, б пока
зано штампування-витяжку без притиску заготовки. Заготовка з пуансона 6 зні
мається кільцем 7 за допомогою шпильок 1, що виштовхуються гумовим або 
пневматичним буфером преса. Хід кільця 7 дорівнює висоті заготовки й обмежу
ється гвинтами 8. Витягнута заготовка наприкінці зворотного ходу преса викида
ється з матриці 3 виштовхувачем 4, що діє від планки преса через шпильку 5. 
Точність заготовки по діаметру при витяжці лежить у межах квалітетів 11-12. 
Шорсткість поверхні збільшується в порівнянні з вихідною.

Для алюмінієвих, магнієвих і титанових сплавів застосовують витяжку з 
нагріванням. У цьому випадку за один перехід можна одержати в 2 рази більшу 
висоту заготовки, ніж при холодній витяжці.

При малих масштабах виробництва для виготовлення деталей складної фор
ми використовують штампування-витяжку поліуретановою або гумовою матри
цею (рис. 5.4.5, в). Листова заготовка, що лежить на притискному кільці 3, удав
люється твердим пуансоном 4 у подушку 2, що відіграє роль матриці. При цьому 
листова заготовка випробовує по всій поверхні рівномірний тиск і обтягає пуан
сон, приймаючи його форму. Подушка укладена в міцний сталевий контейнер 1.
Для матриць застосовують м’яку гуму високої еластичності або поліуретан. Пере
вагами такого методу штампування-витяжки є: одержання деталей високої точно
сті зі стінками без утонень; значне зниження вартості виготовлення штампів. Не
доліки методу: велика витрата енергії, що у 20-25 разів вища, ніж при звичайній 
витяжці; одержання деталей, що мають невелику відносну товщину стінок.

Штампування з використанням енергії вибуху – метод безпресового листо
вого штампування, заснований на перетворенні енергії, що звільняється при ви
буху заряду вибухової речовини, у роботу пластичної деформації. Як джерело 
енергії при вибуховому штампуванні використовується вибух пороху, газових 
сумішей і бризантних вибухових речовин. Найбільш ефективний спосіб, що оде
ржав широке поширення, – вибухове штампування, при якому використовують
бризантні вибухові речовини (тротил, амоніт, динаміт і ін.). Вибух відбувається 
у водному середовищі на деякій відстані від заготовки. Ударна хвиля, впливаю
чи на заготовку через водне середовище, забезпечує більш рівномірний розподіл 
тиску, зменшує шум від вибуху та значно підвищує коефіцієнт використання 
енергії вибуху в порівнянні з випадком передачі її через повітряне середовище.

Установки для формування вибухом бувають наземного та басейнового 
типів. Установки наземного типу, що являють собою збірні або нерозбірні резер
вуари, встановлюють безпосередньо в цеху та використовують для формування 
деталей невеликих розмірів. На рис. 5.4.5, д показана схема штампування бризант
ними вибуховими речовинами. Штамп, що складається з матриці 5 і притиску 4
із затиснутою між ними заготовкою 3, опускається на дно установки басейново
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го типу. На деякій відстані від заготовки підвішується заряд 2 з електродетонато
ром. З порожнини матриці відкачується повітря через вентиляційний канал 6.
Наявність повітряної подушки під заготовкою перешкоджає її штампуванню. 
Для забезпечення можливості створення вакууму між матрицею та заготовкою 
встановлюють гумове ущільнення 1. При вибуху заряду тиск газів, що утворили
ся, передається через воду на заготовку та деформує її. Матриці роблять в основ
ному сталевими, але для виготовлення невеликої кількості деталей їх можна ро
бити з дерева або бетону з облицюванням епоксидними композиціями.

Метод вибухового штампування має значні переваги перед іншими метода
ми формоутворення. При даному методі відпадає необхідність у пресовому уста
ткуванні, що особливо важливо при штампуванні великогабаритних деталей;
значно скорочуються трудомісткість виготовлення оснащення та терміни підго
товки виробництва.

Штампування з використанням енергії електричного розряду аналогічне 
вибуховому штампуванню та відрізняється лише джерелом енергії. Сутність 
процесу полягає в тому, що якщо між електродами, поміщеними у воду, пропус
тити міцний електричний імпульс, то відбудеться електричний розряд, що ви
кликає в зоні каналу розряду дуже високі температуру й тиск. Це приводить до 
різкого розширення парогазової порожнини. Раптове збільшення обсягу парога
зової порожнини приводить до виникнення в навколишній рідині ударної хвилі, 
що поширюється з надзвуковою швидкістю. Ударна хвиля, зустрічаючи на своє
му шляху заготовку, передає їй частину своєї енергії та створює зусилля, що фо
рмують заготовку по матриці. Установка для штампування електричним розря
дом складається з енергетичного блоку та технологічного вузла, показаного на 
рис. 5.4.5, г. Енергетичний блок складається з джерела живлення, що включає в 
себе високовольтний трансформатор із випростувачем, конденсаторних батарей, 
що накопичують енергію, розрядника та системи автоматики.

За допомогою електрогідравлічного штампування можна виконувати формо
утворення та калібрування деталей із плоских, циліндричних і трубчастих загото
вок із вирубкою та пробиванням пазів і отворів. Для всіх операцій використову
ється тільки матриця, тому що роль пуансона виконує вода. Цим методом вигото
вляють деталі з алюмінієвих і титанових сплавів, вуглецевих і нержавіючих ста
лей: сферичні днища, еліптичні, із циліндричними поясами, з отворами на сферич
ній поверхні коробки, обтічники, кожухи, кришки, обшивання, панелі та ін. Мак
симальні розміри деталі до 2000 мм, глибина витяжки до 500 мм, товщина загото
вок до 12 мм. Одна з установок електрогідравлічного штампування “Удар-14” має, 
наприклад, такі технічні характеристики: енергія розряду 150 кДж, робоча напру
га 50 кВ, максимальний діаметр заготовок, які штампуються, 200, 1100 мм, міні
мальна площа технологічної ділянки 100 м2, маса установки 78 т.

Усе більшого поширення отримує метод обробки матеріалів тиском імпуль-
сного магнітного поля. Однією з найбільш вдалих установок є 
МИУ-20/10. Могутній ємнісний накопичувач енергії за допомогою високовольт
ного комутатора підключається до індуктора – циліндричної або плоскої струмо
провідної спіралі. Оброблювана заготовка вводиться в магнітне поле індуктора. 
Розрядний струм індукує у заготовку вихрові струми. Взаємодія струмів індук
тора та заготовки створює необхідний тиск. Силовий вплив на оброблювану ме
талеву заготовку здійснюється безпосередньо силами електромагнітного поля 
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без яких-небудь проміжних твердих, рідких або газоподібних тіл. Сили, прикла
дені до заготовки, мають імпульсний характер із тривалістю впливу від 10 до 
300 мкс. Широкий діапазон енергії, що запасається, і різноманітні технологічні 
можливості дозволяють використовувати установку для різних операцій обробки 
тиском циліндричних і листових заготовок з алюмінію, міді, магнію та їхніх 
сплавів, сталі, титану й інших металів із площею обробки до 2000 см2 і товщи
ною заготовки до 3 мм.

На установці можна виконувати такі операції, як роздача й обтискання тру
бчастих заготовок, вирубка, відбортовка, калібрування, обпресування, складання
вузлів ущільнення й ін. На рис. 5.4.5, ж показана схема одержання гофрів на 
циліндричній заготовці.

Однією з найбільш перспективних операцій на установці МИУ-20/10 є ім
пульсне зварювання деталей з різнорідних матеріалів (мідь-алюміній, сталь-
алюміній та ін.). Один із відповідальних вузлів магнітно-імпульсної установки –
індуктор – інструмент, за допомогою якого здійснюється деформування оброб
люваної деталі. Установка МИУ-20/10 комплектується індукторами трьох типів: 
спіральними індукторними системами, індукторами з концентраторами магніт
ного поля та рознімними індукторами, за допомогою яких можна виконувати 
три типи операцій – роздача, обтискання, плоске листове штампування.

Формування на давильних верстатах одержують обкатуванням роликом листо
вої заготовки по обертовому оправленню (рис. 5.4.5, з). Оправлення має форму внут
рішнього контуру виготовленої деталі. Процес обкатування супроводжується вели
кими ступенями формозміни та зміцнення металу. Тому обкатування роблять у кіль
ка переходів із проміжною термообробкою для зняття внутрішніх напружень. Метод 
обкатування застосовується в основному при малих масштабах виробництва, забез
печує високу точність і не вимагає виготовлення дорогого оснащення.

Близько 80 % обсягу викуванців у даний час виготовляють куванням при 
низькому коефіцієнті використання матеріалу (КВМ = 0,4) і високій трудоміст
кості. Тому основним напрямком раціоналізації ковальських виробництв на най
ближчу перспективу варто вважати збільшення випуску штампованих заготовок 
із використанням прогресивних ТП ковальської обробки, серед них:

 осадження з крутінням деталей типу тонкостінних дисків, фланців 
(знижується зусилля штампування в 3-5 разів; зменшується витрата ене
ргії в 1,5-2,0 раза; підвищується КВМ на 20...25 %);

 штампування видавлюванням для деталей типу стаканів, втулок, стерж
нів із голівкою масою 1,5...2,0 кг (знижується витрата матеріалу та зао
щаджується енергія до 50 %, підвищується продуктивність праці);

 штампування з металопорошка деталей типу кілець, втулок, кулачків, 
важелів масою до 1,0 кг (підвищується КВМ у 1,5-2 рази; знижується 
трудомісткість у 3-5 разів, технологічна енергія – в 2,5-4 рази);

 штампування в роз’ємних матрицях на кривошипних і гвинтових пресах 
подвійної дії складних кувань із внутрішніми порожнинами, периферій
ними частинами у вигляді фланців, відростків, хрестовин, шестірень 
масою до 5,0 кг (економія металу на 15...50 %, технологічної енергії до 
20...50 %; збільшується продуктивність у 1,2-1,5 раза);

 кування на радіально-кувальних машинах деталей типу ступінчастих валів, 
шпинделів діаметром до 200 мм, довжиною до 2500 мм і масою до 150 кг 
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(знижується витрата металу на 30...40 %, підвищується міцність на 10 %, 
заощаджується енергія до 50 %, збільшується продуктивність у 2-3 рази);

 кування на автоматичних комплексах деталей типу валів, кілець, плас
тин масою 30...500 кг (знижується витрата металу на 15...20 %, заоща
джується енергія на 50 %, збільшується продуктивність на 20...50 %): 
поперечно-гвинтової прокатки деталей типу шпинделів, пінолей, гільз 
(d  200 мм; l  2500 мм; m = 10...350 кг; знижується трудомісткість у 5 
разів, витрати металу на 30...50 %, енергії на 50...60 %).

Сьогодні деякі види лиття дозволяють отримувати механічні властивості вили
вків, які наближені до тих, що дають методи деформування матеріалу (рис. 5.4.6). 
Тому при виборі методу отримання заготовки треба враховувати цю тенденцію.

Заготовки з нормального прокату
Такі заготовки вибирають за ГОСТ 2590-71 для гладких і ступінчастих ва

лів із невеликою різницею діаметрів шийок. Якщо маса заготовки з прокату пе
ревищує масу заготовки-кування не більш ніж на 15 %, то як заготовки великих 
валів рекомендується використовувати прокат. Кругла калібрована сталь 
(ГОСТ 7417-75) квалітетів точності 7-10 застосовується для деталей, що збіга
ються з діаметром каліброваного прутка, поверхні яких відповідно до креслення 
залишаються неопрацьованими або шліфуються для зняття припуску. Втулки 
доцільно виготовляти із заготовок-труб, що поставляються в різних варіантах: 
безшовні – гарячевикатані (ГОСТ 8732-78); холодотягнені (ГОСТ 8734-75); спе
ціальних профілів.

Заготовки зі спеціального прокату
Заготовки з періодичного прокату відрізняються меншими припусками та 

високими механічними властивостями. Точність по діаметру профілю складає ± 
0,1 %, по довжині – не менше ± 0,5 %. Форма поперечного перерізу профілю при 
чергуванні перетинів може бути круглою, овальною, квадратною, двотавровою і 
т.п. Зубчасті колеса зі звальцьованим зубом відповідають ступеню точності 8 із 
шорсткістю поверхні Ra = 2,5...1,25 мкм. Діючі стани можуть випускати зубчасті 
колеса діаметром до 600 мм із m  10 мм із прямими, косими та шевронними зуба
ми. Точні заготовки можна одержувати пресуванням (видавлюванням через вічко).

Використання в масовому та крупносерійному виробництві поперечно-
клинового вальцювання, наприклад, для виготовлення ступінчастих валів, дозво

Рис. 5.4.6. Механічні властивості заготовок, отриманих різними методами:
1 – кування; 2 – звичайне лиття; 3 – фасонне електрошлакове лиття; 

4 – електрошлакове лиття в кристалізаторі
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ляє досягти мінімальної собівартості виробів за рахунок майже безвідходного 
використання металу, високій продуктивності та стійкості інструмента. Точність 
вальцьованих деталей достатня для виключення токарської обробки. Застосову
ють дві схеми вальцювання. Відповідно до однієї з них нагрівають кінець прутка 
та поміщають його в робочу зону вальців, де профілюється деталь, що відріза
ється на заключній стадії вальцювання від прутка. Звичайно ця схема використо
вується в масовому виробництві для виготовлення деталі одного типорозміру. 
Друга схема, орієнтована на вальцювання штучних заготовок, визначає визначе
ну універсальність устаткування, що допускає переналагодження з виготовлення 
одного виробу на виробництво іншого.

На рис 5.4.7 представлена типова структурна схема лінії вальцювання, по
будованої за другою схемою. Для підвищення якості виробів на базі обчислюва
льного пристрою розроблена система адаптивного керування вальцями. В при
стрій вводиться інформація про тепловий стан вальців, зусилля прокатки, темпе
ратуру нагрівання заготовок в індукторі, відстань між деформуючими інструме
нтами. Пристрій відповідно до спеціального алгоритму розраховує величину, на
яку варто змінити відстань між інструментами, щоб компенсувати можливе від
хилення в розмірах виробу, викликане його тепловою усадкою, пружною та теп
ловою деформацією станини установки. Знайдена величина перетвориться в еле
ктричний сигнал, що керує механічним приводом зміни відстані між клиновими 
інструментами.

Універсальність лінії, побудованої на основі другої схеми, можна підвищити 
за рахунок організації двох потоків заготовок, спрямованих до одних вальців. Кож
ний з потоків призначений для заготовок визначених розмірів. Переналагодження 
автоматичної лінії на випуск нової деталі полягає у заміні інструмента. Впрова
дження такої автоматичної лінії на одному з заводів (продуктивність лінії 900 дета
лей/год., споживана потужність 124 кВт, габаритні розміри 695×3000×2500 мм) 
замість токарських автоматів підвищило коефіцієнт використання металу в серед
ньому з 0,41 до 0,83 і збільшило продуктивність праці в 5,6 раза.

Перспективним напрямком є виробництво заготовок за допомогою зварю-
вання. У загальному випадку частку елементів заготовки одержують литтям, 

Рис 5.4.7. Схема лінії вальцювання східчастих валів
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частку – штампуванням, частку вирізують з листа або з прокату іншого виду, а 
потім усі елементи зварюють. Як правило, заготовки, одержувані за допомогою 
зварювання, мають меншу масу, ніж виготовлені іншим способом, що дозволяє 
заощаджувати дефіцитні матеріали та спрощує конструкторсько-технологічні 
рішення. Прикладом може служити зварювання електронним променем загото
вок поршнів із порожниною охолодження для форсованих дизелів.

Розроблені технологія та обладнання для електронно-променевого зварю-
вання поршнів із порожниною масляного охолодження дозволили збільшити 
запас міцнісних характеристик матеріалу поршня та на основі цього підвищити 
потужність і термін служби двигунів.

Виготовлення деталей із пластмас
Пластмаси – неметалічні матеріали, вироблювані з природних і штучних 

смол у суміші з іншими речовинами, бувають термореактивними (одноразового 
використання, тому що зазначають полімеризації) або термопластичними (не 
полімеризуються). До першого відносяться фенопласти й амінопласти, до дру
гих – нітрол, целулоїд, полістирол, поліхлорвініл та ін. При виготовленні дета
лей до смол додають пластифікатори, наповнювачі, барвники, затверджувачі.

Пластмасу обробляють пресуванням, литтям (крім лиття під тиском), штам
пуванням, видуванням, вакуумуванням і механічно. З пластмас виготовляють 
зубчасті колеса, вкладиші підшипників ковзання, сепаратори підшипників ко
чення, лопаті вентиляторів, гребні гвинти й ін.

Компресійне пресування здійснюють на пресах потужністю від 25 до 1000 т 
(250...10000 кН) за допомогою відкритих, напівзакритих прес-форм. Прес-форми 
складаються з матриці, пуансона та допоміжних деталей. Робочі порожнини хро
мують. Робочу порожнину прес-форми заповнюють дозованою кількістю пласт
маси, що під дією нагрівання й тиску повністю розподіляється по обсягу прес-
форми. Готовий виріб витягають із прес-форми після витримки при 160...180 °С 
з перебігом 0,5...2 хв на 1 мм товщини стінок деталі.

Литтєве пресування відрізняється від описаного методу тим, що матеріал 
нагрівається в спеціальній завантажувальній камері та звідти в напіврідкому ста
ні під тиском подається в робочу порожнину форми. Тиск складає 150...200 
МПа. Точність трохи вища, ніж при компресійному пресуванні, у зв’язку з мен
шим зношуванням деталей форм.

Лиття під тиском здійснюють на високопродуктивних автоматах (деталі 
масою 1-2 кг). Вихідна сировина – поліетилен, капрон, поліаміди – випускається 
у вигляді гранульованого порошку. У литтєвій машині подана в нагрівальний 
циліндр сировина пластифікується й у такому стані надходить у робочий ци
ліндр. Порція пластифікованого матеріалу під впливом поршня циліндра через 
спеціальне сопло та ливникові канали видавлюється в порожнину форми, де і 
формується деталь.

Кінцевий тиск у робочому циліндрі залежить від в’язкості термопластової 
маси і складає 50...250 МПа. За допомогою примусового водяного охолодження 
температура форми підтримується в межах 60...40 °С, що позитивно впливає на 
якість виробу.

Технологічні вимоги, пропоновані до пластмасових деталей, пов’язані зі 
специфікою матеріалів і методів одержання готових виробів. До цих вимог від
носяться: забезпечення рівностінності та наявності ребер жорсткості, що запобі
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гають неприпустимому коробленню й утворенню тріщин при усадці заготовки; 
плавне заокруглення і переходи; розташування отворів у тонкостінних бобиш
ках; армування деталей, що заощаджує матеріал і дозволяє в багатьох випадках 
раціоналізувати складальні операції.

Високі ливарні властивості, термічна та пірохімічна стійкість синтетичної 
слюди в розплавах деяких кольорових металів і солей дозволяють виготовляти з 
цього матеріалу фасонні литі вироби для різних апаратів і пристроїв, застосову
ваних у кольоровій металургії та машинобудуванні, зокрема для роботи в сере
довищі рідких алюмінієвих, цинкових та інших сплавів.

Виготовлення деталей методами порошкової металургії
Порошкова металургія, що помітно прогресує за останні роки, складає га

лузь технології, що займається одержанням вихідної сировини – порошків і ви
робів із них. Порошки являють собою суміші з чистих металів, сплавів, карбідів 
металів, металів і неметалів і т.п. Методи порошкової металургії дозволяють 
керувати процесом створення заздалегідь заданих властивостей деталей: зносо
стійкості, жароміцності, магнітних і антимагнітних властивостей. Форма загото
вок, які отримані з порошків і піддаються надалі механічній обробці, максималь
но наближена до форми деталі, що істотно заощаджує матеріал. З порошків ви
готовляють найрізноманітніші вироби, досить складні за конфігурацією, – лопат
ки турбін і компресорів, зубчасті колеса, підшипники, плунжерні пари та ін.

Основними операціями виготовлення деталей методом порошкової металу
ргії є: приготування й дозування шихти потрібного складу та консистенції, фор
мування заготовки, спікання, термообробка, калібрування або механічна оброб
ка, дифузійне або гальванічне покриття, просочення поверхневого шару речови
нами, що поліпшують антифрикційні властивості робочих поверхонь. Змішуван
ня порошків здійснюють у вібраційних або барабанних змішувачах. Формують 
суміш у спеціальних прес-формах. Процес пресування здійснюють із контролем 
по тиску або по упорах.

З метою виключення окислювання при нагріванні для спікання використо
вують вакуумні або водневі печі. При температурах, що складають 65...80 % те
мператури плавлення основного компонента, частки утворять між собою дифу
зійні та хімічні шари. Для підвищення щільності іноді застосовують повторне 
пресування та спікання. Процес спікання, як правило, складається з трьох стадій: 
нагрівання до 100...200 °С для видалення наявної у прес-формі вологи; нагріван
ня до температури, рівної половині температури плавлення основного компонен
та, при якій знімаються пружні напруження та відбувається зчеплення часток 
порошку; нагрівання до температури спікання та витримки протягом 30...90 хв, 
що супроводжуються відновленням окисних плівок.

Порошки легованих сталей і сплавів на залізній основі можуть застосовува
тися для одержання порошкових виробів конструкційного й антифрикційного 
призначення, а також матеріалів із спеціальними властивостями. Спечені сталі, 
одержувані на основі легованих порошків, володіють високими фізико-
механічними характеристиками. Доцільно застосовувати такі порошки для одер
жання матеріалів шляхом гарячого штампування, гарячого вакуумного пресу
вання й інших методів, що забезпечують одержання високої щільності.

Основними вимогами, пропонованими до легованих порошків, є: обмеже
ний зміст домішок, гомогенність складу, високі фізико-технологічні характерис
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тики. Таким вимогам відповідають порошки легованих сталей і сплавів, одержу
вані методами дифузійного насичення з точкових джерел і спільного відновлен
ня окислів.

Методом дифузійного насичення можуть бути отримані порошки, леговані 
елементами, що утворять важковідбудовувані окисли (Сr, Mn, Ti, Si та ін.), а 
методом спільного відновлення – порошки, леговані елементами, які утворюють 
легковідбудовувані окисли (Ni, Mo, W, Со та ін.). Леговані порошки, одержувані 
методами дифузійного насичення та спільного відновлення окислів, характери
зуються високим ступенем гомогенності та рівномірним розподілом структур
них складових. Основні представники легованих порошків: ПХ1-1, ПГ1-1, 
ПН3М, ПН12-1, Х30, ПХ18Н15.

Спечені нержавіючі сталі застосовують замість литих. Крім того, вони мо
жуть бути основою для одержання композиційних матеріалів спеціального приз
начення: металоскляних із високою корозійною стійкістю, високоміцних, що 
дисперсійно твердіють, мартенситостаріючих і т.д. Їхнє застосування замість 
литих знижує витрату матеріалів, спрощує механічну обробку, а в деяких випад
ках підвищує експлуатаційні характеристики матеріалів за рахунок використан
ня вихідних порошків високої чистоти та ефективних методів гарячої обробки 
тиском.

Основою для одержання спечених нержавіючих сталей служать найчастіше 
порошки сплавів визначеного складу. Вони можуть бути отримані також із сумі
шей металевих порошків, однак у цьому випадку значно поступаються за власти
востями, особливо корозійними, матеріалам такого ж складу з порошків сплавів.

Технологія одержання нержавіючих сталей методом порошкової металургії
має ряд особливостей, пов’язаних, зокрема, із високою спорідненістю хрому до 
кисню та необхідністю застосування гостроосушуваних захисних середовищ, 
спеціальних засилань і високих температур при спіканні.

Спікання може здійснюватися в різних умовах: у водні, дисоційованому 
аміаку, вакуумі, герметичних контейнерах при температурі 1150...1300 °С. Спі
кання у водні та вакуумі забезпечує рафінування матеріалу від окислів та інших 
шкідливих домішок і дозволяє одержати достатню міцність, високий рівень пла
стичності та корозійної стійкості. Спікання в середовищі дисоційованого аміаку
супроводжується утворенням нітридів хрому, що приводять до зміцнення мате
ріалу, а іноді до крихкості та до зниження корозійної стійкості. Щоб запобігти 
крихкості, рекомендується проводити швидке охолодження.

Мається велика кількість спечених матеріалів, розроблених для рішення 
приватних спеціальних задач. Так, новий спечений підшипниковий матеріал на 
основі заліза з добавкою фториду кальцію призначено для роботи при підвище
них навантаженнях і температурах (20...650 °С). Матеріал рекомендується для 
застосування у високотемпературних вузлах тертя установок безперервного роз
ливання сталі замість серійних підшипників кочення, що вимагають використан
ня дорогих консистентних змащень і не забезпечують стабільної роботи таких 
вузлів тертя через вигоряння, коксування, підвищене зношення.

Використання спечених підшипників дозволяє підвищити ресурс установок 
у 2 рази, спростити конструкцію вузла тертя, скоротити час простоїв, кількість і 
вартість регламентних ремонтів, а також виключити експлуатаційні витрати на 
змащення.
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Прес-вироби одержують методом ізотермоекструзії, що полягає в гарячому 
видавлюванні пористих заготовок, попередньо спресованих із порошків. Регу
льоване окислювання під час нагрівання під захисним покриттям і оптимальний 
режим ізотермоекструзії забезпечують рівномірний розподіл зміцнювальної оки
сної фази за обсягом прес-виробів і, як наслідок, високі значення міцності та
питомої щільності при задовільній пластичності матеріалу.

Розроблено технологію нанесення захисних металевих покриттів на спечені 
магнієві матеріали, що включає операції знежирення, травлення та створення 
міцного підшару, проміжного й робочого шарів.

Застосування спечених магнієвих матеріалів дозволяє виключити з ТП де
фіцитні лігатури, що містять рідкоземельні метали. Нові матеріали в порівнянні 
з литими або деформованими характеризуються підвищеною робочою темпера
турою при збереженні високої здатності, що демпфірує. Матеріали рекомендова
ні для виготовлення деталей мінімальної маси, що працюють в умовах значних 
вібраційних навантажень на повітрі, у різних інертних або відбудовних газових 
середовищах і у вакуумі.

Одержання виробів методом порошкової металургії включає як одну з ос
новних операцій процес пресування деталей у закритих прес-формах. Продукти
вність та ефективність цього методу в значній мірі визначається терміном служ
би матриць прес-форм, що піддаються найбільш інтенсивному абразивному зно
шуванню під дією часток порошку, що пресується. Розроблено матриці прес-
форм, вставки яких виготовлені з нового безвольфрамового твердого сплаву на 
основі карбіду хрому КХНФ-15. Їх виготовляють із суміші порошків карбіду 
хрому (85 %) і нікелево-фосфорного сплаву (15 %) методом порошкової металу
ргії. Твердість уставок із сплаву КХНФ-15 складає 84-86 НRА, щільність –
6,85 г/см3. Обробляються абразивним і алмазним інструментом. Після доводоч
них операцій досягається шорсткість поверхні Ra = 0,05 мкм. Вставки при виго
товленні прес-форм запресовують в обойму зі сталі 45 із натягом 0,15...0,2 мм.

Виробничі випробовування матриць із вставками зі сплаву КХНФ-15 пока
зали, що їх термін служби в 9-12 разів перевищує термін служби інструмента зі 
штампованих сталей Х12М і 3Х2В8Ф, а довговічність прес-інструмента лише в 
1,2-1,3 раза уступає інструменту з твердого сплаву ВК-15. Дослідні вставки ви
готовляють із недефіцитних вихідних матеріалів, вартість яких у 1,2-1,3 раза 
нижча за вартість матеріалів із твердого сплаву ВК-15, а маса вставки з КХНФ-
15 у 2 рази менша за масу вставки зі сплаву ВК-15.

Створено підшипникові металополімерні матеріали й технологія виготов
лення з них великогабаритних підшипників. Металополімерний матеріал може 
використовуватися у випадках, коли конструкція не повністю забезпечує зма
щення робочої поверхні. Ресурс роботи такого матеріалу не менше 30 тис. год 
при навантаженні не більше 13 МПа, швидкості не більш 80 м/с, температурі не 
вище 120 °С. Металополімерні матеріали за експлуатаційними властивостями 
перевершують бабіти й бронзи в 2-3 рази.

Розділ 5. МАШИНОБУДІВНИЙ КОМПЛЕКС
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