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ВСТУП 

 

Навчальний курс «Спеціальні процеси обробки металів тиском» призначений 

для оволодіння теоретичними та практичними знаннями певних процесів 

виготовлення заготовок і виробів із застосуванням спеціальних процесів обробки 

металів тиском, загальними принципами роботи, функціональної та 

конструкторської побудови обладнання й устаткування, що застосовують у 

спеціальних технологічних процесах обробки металів тиском. 

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Спеціальні процеси обробки металів тиском» мають на меті 

поглибити знання під час виконання лабораторних робіт. 

Для підготовки до захисту після кожної лабораторної роботи наведені 

питання, на які студент повинен дати правильні відповіді. 

Лабораторні роботи з навчального курсу «Спеціальні процеси обробки 

металів тиском» є невід’ємною частиною навчального курсу. Цими методичними 

вказівками передбачено виконання двох лабораторних робіт з розділів 

пропонованого навчального курсу. 

Ці лабораторні роботи виконують в обсязі згідно з робочою програмою. 
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ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

 

Тема. Магнітно-імпульсна обробка металів 

Мета роботи: ознайомити студентів з принципом деформації заготовок, що 

проводять в імпульсному магнітному полі з вузлами й елементами установок для 

магнітно-імпульсної обробки металів. Ознайомити студентів з методами 

розрахунків процесів у розрядному ланцюзі установки. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Магнітно-імпульсна обробка основана на перетворенні електричної 

енергії, накопиченої в конденсаторній батареї з розрядом на індуктор або 

безпосередньо на заготовку у енергію імпульсного магнітного поля, що 

здійснює роботу деформації електропровідної заготівки.  

Відомо, що на одиницю довжини провідника із струмом І, поміщеного в 

магнітне поле з напруженістю Н діє сила 

 HIF = 0 ,                                               (1.1)  

 

де 
7

0 104 −=  Гн/м – магнітна постійна; μ – магнітна проникність 

навколишнього середовища.  

Магнітне поле, що впливає на провідник із струмом, може бути створене 

струмом, що протікає в іншому провіднику. Величина напруженості магнітного 

поля в просторі довкола провідника із струмом може бути визначено із закону 

повного струму: 

 =
I

IHdI ,                                         (1.2.) 

де I  – контур інтегрування. 

На відстані r  від провідника: 

r

I
H


=

2
.                                                     (1.3) 



 6 

У випадку двох безкінечно тонких прямих провідників, розташованих на 

відстані r  один від одного, електродинамічна сила, що діє на одиниці довжини 

провідників: 

r

II
F




=

2

21
0 ,                                           (1.4)  

 

Направлення сили залежить від направлення струмів 1I  і 2I  у провідниках: у 

разі однаково направлених струмів провідника притягуються один до одного, а у 

разі протилежно направлених – відштовхуються. 

Для двох безкінечно тонких плоских шин шириною a , розташованих на 

певній відстані r <<a  одна від одної, напруженість магнітного поля у об’ємі між 

шинами без урахування крайових ефектів: 

a

I
H = .                                                     (1.5) 

Тиск магнітного поля на шини чисельно дорівнює питомій густині енергії 

поля: 

2

2

0

2

0
22 a

IH
P == .                                           (1.6) 

 

Через впливу ефекту близькості та поверхневого ефекту струм по 

перетину шин розподіляється нерівномірно. Тому під час розподілу сили або 

тиску по товщині оброблюваної заготовки та для визначення індуктивності 

системи слід використовувати не геометричну відстань r , а деяку 

еквівалентну відстань: 

+= 2экв r ,                                              (1.7) 

 

де = 0/2  – глибина проникнення електромагнітного поля у матеріал 

шин; ρ – питомий опір матеріалу шин; ω – кругова частота струму.  
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Відомо, що у провідному тілі, розташованому поблизу провідника із змінним 

струмом, виникають вихрові струми. Взаємодія струму в провіднику з наведеним 

в тілі (заготовці) струмом супроводжується появою відштовхувальної сили: 

dx

dLI
F

2

2

= .                                                  (1.8) 

 

де 
dx

dL
 – зміна індуктивності системи «провідник-заготовка» в напрямі x.  

Середній тиск на провідник і заготовку дорівнює силі F , поділеній на площу 

провідника S . 

Величина тиску на заготовку товщиною   може бути визначена за формулою 

(1.6), якщо електромагнітне поле не проникає скрізь заготовку (<< ). У разі 

проникнення поля (>> ) тиск визначається різницею питомих густин енергії на 

поверхнях заготовки: 

2

2
2

2
1

0

HH
P

−
= .                                           (1.9) 

 

В установках для магнітно-імпульсної обробки використовуються два 

способи отримання тиску електромагнітного поля на заготовку. 
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Рисунок 1.1 – Робочі органи установок для магнітно-імпульсної обробки 

При першому способі імпульсний струм пропускається по заготовці 3 

(рис. 1.1 а). При другому способі в заготовці наводяться вихрові струми під дією 

імпульсного магнітного поля, що виникає навколо провідника або системи 

провідників (індуктора І), через який пропускається імпульсний струм (рис. 1.1 б). 

Для надання заготовці необхідної форми на шляху її переміщення встановлюється 

матриця М. При першому способі за заданими електрофізичними властивостями 

заготовки і необхідної величини тиску можна за формулою (1.6) визначити 

параметри струму, необхідні для деформування заготовки. Так само можна 

розв’язати і зворотну задачу. 

При другому способі, якщо відомий закон зміни індуктивності системи 

індуктор-заготовка від радіуса заготовки, для визначення сили можна 

скористатися формулою (1.8). 

Енергія імпульсного електромагнітного поля під час здійснення деформації 

заготовки витрачається не тільки на виконання механічної роботи, але також на 

нагрівання провідників, зміну їх внутрішньої структури і т. і. 
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Точний облік цих процесів є складним завданням, що виходить за межі цієї 

роботи. В установках для магнітно-імпульсної обробки металів залежно від 

форми і розмірів заготовки, а також від характеру проведеної операції 

використовуються різні індукторні схеми. За конструктивним виконанням їх 

можна розділити на такі типи: одновиткового, спіральні, коаксіальні, петельні, 

конічні та з концентраторами магнітного потоку. Для виготовлення індукторів 

застосовуються механічно міцні метали, що добре проводять електричний струм і 

їх сплави. Ізоляційні матеріали в індукторі виконують дві основні функції: 

забезпечення електричної міцності проміжків між витками і між індуктором і 

заготовкою, корпусом установки, а також забезпечення механічного кріплення 

витків індуктора. 

Вимоги, що висуваються до індукторів, такі:  

– високий коефіцієнт перетворення енергії джерела живлення в роботу 

деформації заготовки; 

– висока механічна стійкість до впливу динамічних зусиль, що виникають у 

процесі деформації заготовки; 

– забезпечення необхідного розподілу або концентрації магнітного поля на 

заданій ділянці оброблюваної заготовки; 

– забезпечення електричної міцності ізоляції; 

– зручне та надійне приєднання до джерела живлення. 

Джерело живлення магнітно-імпульсної установки має забезпечити 

необхідну величину та швидкість зміни струму в індукторі з заготовкою. 

Для здійснення деформації металевих заготовок потрібно отримувати більшу 

щільність струму в заготовці. З відомих у наш час джерел імпульсних струмів 

найбільш підходящими для магнітно-імпульсних установок є генератори з 

ємнісним накопичувачем енергії. Величина енергії, що запасається, робоча 

напруга накопичувача та параметри елементів розрядного контуру визначаються 

необхідними величиною та швидкістю зміни струму. В існуючих установках для 

магнітно-імпульсної обробки металів робоча напруга становить 1-50 кВ, а енергія, 

що запасається, змінюється від 0,1 до 300 кДж. Для обробки таких матеріалів, як 
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золото, срібло, мідь, алюміній та їхні сплави ефективно використовуються 

установки з частотою коливань розрядного струму кГц. Для обробки матеріалів з 

низькою електропровідністю (нержавіюча сталь, титанові сплави і ін.) Необхідно 

використовувати установки з високою робочою частотою кГц або супутники 

(проміжні прокладки з високою електропровідністю), що розміщуються між 

індуктором та оброблюваної заготовкою.  

Магнітно-імпульсний метод може бути використаний для 

найрізноманітніших видів обробки металів тиском: вирубки отворів, 

розвальцьовування, неглибокого штампування, відбортовки, калібрування, 

збирання вузлів, ущільнення й інші. Він дозволяє виконувати технологічні 

операції, які не здійснюються іншими методами (напресовування металевих 

деталей на крихкі вироби зі скла та кераміки, обробка тиском деталей, укладених 

в герметичні оболонки зі скла або пластмаси, обробки сплавів, що важко 

деформуються звичайними способами). Можливість точного дозування енергії, 

що запасається в ємнісному накопичувачі, дозволяє отримувати деталі з великою 

точністю повторення їх форми.  

У тих випадках, коли магнітно-імпульсна обробка здійснюється за рахунок 

взаємодії струму в індукторі та наведеного струму в заготовці, що деформується, 

необхідно, щоб конструкція заготовки забезпечувала безперервність шляху 

наведеного струму (були відсутні прорізи або великі отвори). 

 

Опис установки 

Робота виконується на стенді, принципова електрична схема якого наведена 

на рис. 1.2.  
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Рисунок 1.2 – Електрична схема лабораторного стенду 

 

Стенд складається з таких елементів: система індуктор-заготовка 3, 

комутатор 2, ємнісний накопичувач енергії 6, зарядний пристрій 5, блок імпульсів 

1 і пульт керування 4. Живлення установки здійснюється від мережі змінного 

струму напругою 220 В через запобіжники ПР і пакетний вимикач П. 

Регулювання напруги на первинній обмотці трансформатора Т здійснюється 

автотрансформатором АТ. Зарядка ємнісного накопичувача енергії здійснюється 

від вторинної обмотки Т через випрямляч В і обмежувальні резистори Rз і Rр. 

Увімкнення комутатора 2 здійснюється від блока 1 після натискання кнопки K 3. 

Сигналізація про наявність напруги живлення стенда, на первинній обмотці АТ і 

блока 1 здійснюється лампами Л1 і Л2 відповідно. Контроль напруги на виході 

АТ здійснюється за вольтметром V. Величина зарядної напруги накопичувача 6 

визначається за приладом і включеному через дільник напруги R1 – R2. Реєстрація 

струму в розрядному ланцюгу накопичувача здійснюється за допомогою шунта 

Rш. Аварійний розряд накопичувача енергії та зняття залишкової напруги після 

відключення установки проводиться включенням короткозамикача К4 з 

електромагнітним приводом. 4.  
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Завдання на домашню підготовку 

1. Вивчити опис лабораторної роботи, рекомендовану літературу.  

2. Розрахувати максимальне значення струму розряду магнітно-імпульсної 

установки за таких параметрів розрядного ланцюга: С = 300 мкФ; U = 4 кВ; 

індуктивність установки Lу = 0,05 мкГн; опір Rу = 5 мОм.  

3. Розрахувати глибину проникнення магнітного поля, що змінюється за 

синусоїдальним законом з 5103 = с-1, в матеріал з ρ = 1,7·10-8 Ом·м та відстані 

між ними Δr = 1 мм. Визначити погонну індуктивність цієї системи. Знайти 

погонну dl/dx.  

4. Визначити електродинамічну силу взаємодії двох провідників зі струмом 

довжиною 100 мм, шириною a = 40 мм за максимального значення струму, 

обчисленого в п.2. Розрахувати тиск магнітного поля в цій системі провідників 

(Δr << a).  

 

Порядок проведення роботи 

1. Установити заготовку між клемами а – б у розрядному ланцюгу установки 

(рис. 1.2). Із зарядною напругою U = 4 кВ отримати осцилограму струму у 

розрядному ланцюгу. Розрахувати індуктивність установки Lу. 

2. Установити між клемами а – б індуктор. Зняти осцилограму струму 

розряду. За осцилограмою з урахуванням результатів п. 1 визначити величину 

індуктивності індуктора.  

3. Помістити в індуктор заготовку № 1. За осцилограмою струму розряду 

визначити індуктивність системи індуктор – заготовка  

4. Виконати такі ж самі експерименти з заготовками 2, 3, 4 і 5.  

5. Побудувати залежність індуктивності системи індуктор – заготовка, 

визначеної в п. 4, від величини радіуса заготовки.  

6. Установити між клемами а – б систему з двох провідників для магнітно-

імпульсної обробки з пропущенням струму по заготовці. Установити матрицю 

поруч з оброблюваних провідником. Із зарядною напругою U = 4 кВ зробити 

деформування заготовки. За осцилограмою струму визначити величину струму та 
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розрахувати тиск магнітного поля на заготовку. Порівняти отриманий результат з 

розрахованим у п. 5 попередньої підготовки.  

 

Контрольні питання 

1. Які електрофізичні явища використовуються в установках для магнітно-

імпульсної обробки матеріалів?  

2. Як розраховується електродинамічна сила в системі провідників зі 

струмами? 

3. Чим визначається глибина проникнення електромагнітного поля в 

матеріал? 

4. Як визначається тиск імпульсного магнітного поля на провідну 

перешкоду? 

5. Чим визначаються вимоги до параметрів магнітно-імпульсних установок? 

6. Як розраховується механічна робота при переміщенні провідників зі 

струмом?  

Література: [5]. 

 

 

Лабораторна робота № 2 

 

Тема. Згинання труб і трубних заготовок 

Мета роботи: придбання практичних навичок із здійснення 

технологічного процесу виготовлення трубних деталей криволінійної форми 

методом холодного згинання. 

Обладнання: трубозгинальний верстат УШТМ-2М, лінійка металева, 

набір шаблонів, штангенциркулі, комплекти заготовок труб, нормативні 

матеріали. 

 

Короткі теоретичні відомості 
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Серед різноманіття деталей і вузлів значна їх кількість має криволінійну, 

зігнуту форму: фланці, бандажі, кільця, патрубки, змійовики, коліна. 

Технологічні процеси виготовлення цих деталей залежать від конкретної 

форми, розмірів, кривизни зігнутих поверхонь матеріалу й інших чинників. 

Холодне згинання – спосіб деформації, при якому щоб уникнути 

спотворення форми труби у разі згинання прийнято підтримувати стінку 

труби на ділянці, що згинається, за допомогою наповнювачів або 

тимчасової опори (дорни, пробки, оправки). За способом усі механізми для 

холодного згинання поділяються на [3]: 

– механізми з обкаткою, які застосовуються для вигину труб діаметром 

до 70 мм, коли допускаються деякі відхилення від круглої форми в перетині 

зігнутої ділянки. У цьому випадку довкола нерухомого згинального 

шаблону 1 рухається ролик, що обкочує 2, який притискає трубу 

безпосередньо до шаблону (рис. 2.1, а) або за допомогою повзуна 3 (рис. 2.1, 

б); 

– механізми з намотуванням, які використовують для згинання труб 

діаметром 10-20 мм, у яких шаблон 1 обертається, а пружина-повзун 2 

залишається нерухомою (рис. 2.2, а) або переміщається в подовжньому 

напрямі (рис. 2.2, б); 

– механізми на двох опорах, що дозволяють проводити згинання труб 

діаметром до 320 мм. Заготовка укладається на дві опори, здатні 

обертатися довкола своїх осей, а зусилля додається в середині труби. 

Згинальний сегмент з’єднується зі штоком гідро- або пневмоциліндра (рис. 

2.3); 
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а) б) 

Рисунок 2.1 – Схема механізму з обкочуванням 

  

а) б) 

Рисунок 2.2 – Схема механізму з намотуванням 

 

 

Рисунок 2.3 – Схема механізму з намотуванням 

 

– механізми з вальцюванням, що реалізовують згинання заготовок на 

кут 360° на згинальних вальцях. У цьому випадку труба прокатується між 

трьома роликами, розташованими на вершинах трикутника (рис. 2.4); 

– механізми з волочінням, що застосовуються при згинанні 

тонкостінних суцільнотягнутих труб. Один кінець заготовки обтискається 

до заданого діаметра. Обтиснутий кінець 1 продавлюється через фільєру і 

захоплюється затискачем 3, укріпленим на станині. Під час обертання 

згинального шаблону 4 труба протягується через фільєру і одночасно 

гнеться довкола згинального шаблону. Спосіб дозволяє згинати заготовки 

малої довжини на малий кут згинання (рис. 2.5); 
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Рисунок 2.4 – Схема механізму з вальцюванням 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Схема механізму з волочінням 

 

Відомий спосіб згинання, під час якого один кінець труби 

закріплюється в опорі, а до іншого прикладається незначний момент, що 

вигинає (рис. 2.6) [1]. У трубу вводиться голівка, що розкатує, якій додають 

обертання і поступальний рух, а із зовнішньої частини радіальна 

деформація труби обмежується обоймою з поміщеними в ній кульками. 

Створений натяг між тілами кочення сприяє створенню пластичного 

шарніру, що переміщається з голівкою, що розкатує, по всій довжині 

згинання і забезпечує згинання за допомогою незначного за величиною 

моменту, що вигинає. 

 

 

Рисунок 2.6 – Схема згинання з пластичним шарніром 
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Для більшості методів у процесі згинання труб змінюється перетин 

труби, тому необхідне застосування опор, що підтримують стінки труби 

зовні та зсередини. Підтримка стінки зовні здійснюється за допомогою 

струмка згинального сегменту і повзуна. Для підтримки стінок зсередини 

використовуються різні наповнювачі: пісок, вода, лід, легкоплавкі метали, 

смоли, гума. Наприклад, застосовується наповнювач з 56 % вісмуту, 26,7 % 

свинцю, 13,3 % олова, 10 % кадмію. Проте вживання наповнювачів – процес 

трудомісткий і повністю не забезпечує якість згинання. Тому розроблені 

різні конструкції оснащень для згинання труб (дорни, оправлення) [2]. 

Поширення набули дорни у вигляді стрижня з ложкоподібною формою 

кінця (рис. 2.7) [1].  

 

Рисунок 2.7 – Дорн ложкоподібний 

 

Дорн з’єднується з тягою, довжина якої співвідносна з довжиною 

заготовки та поміщена всередині труби, яка в процесі згинання 

протягується по ньому. Зазор між дорном і трубою значно впливає на 

точність розмірів поперечного перетину труби і повинен унеможливлювати 

утворення гофр. 

Відоме також оправлення, яке містить армовану в еластичну оболонку 

котушку для створення електромагнітного поля, що впливає на магнітний 

наповнювач (рис. 2.8). 
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Рисунок 2.8 – Оправлення, що утворює електромагнітне поле 

 

Застосування такого типу оправлень вирізняє висока трудомісткість 

виготовлення, складність обслуговування, великі енерговитрати. 

Використовують також облямовування, що містить корпус та еластичну 

оболонку з наповнювачем, зв’язану циліндричною частиною з корпусом, а 

середньою частиною з приводом. Це дозволяє усунути багато технологічних 

операцій, пов’язаних з набиванням труб наповнювачем (рис. 2.9). 

 

Рисунок 2.9 – Оправлення з наповнювачем в еластичній оболонці 

 

Застосовуються оправлення для згинання труб, виконані у вигляді 

спіралі та механізму зміни діаметра спіралі (рис. 2.10). Недоліком даної 

конструкції є складність витягання її з труби після згинання. 

 

Рисунок 2.10 – Спіральне згинання 

 

Для забезпечення можливості згинання труб різного діаметра 

використовують оправлення, в яких ланки виконані у вигляді двох важелів 

з кульовими сегментними голівками, встановленими з можливістю 

повороту в площині згинання, забезпечених цапфами, а також з’єднаних 

між собою планками, пов'язаними з регулювальним механізмом (рис. 2.11). 
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На відміну від попередньої конструкції, оправлення на рис. 2.12 

виконані зі змінною сферичною частиною. 

 

Рисунок 2.11 – Оправлення з кульовими голівками 

 

 

Рисунок 2.12 – Оправлення зі змінними кульовими сегментами 

 

Деформація та напруження під час згинання 

Під час забезпечення механічного формоутворення деталей 

криволінійного профілю можливі три види деформації: пружні, пружно-

пластичні, пластичні. 

Під час прикладання зусиль для вигину на трубогибочных верстатах 

деформації, що виникають в металі трубних заготовок, супроводжуються 

такими явищами [3]: 

– утворенням ділянки нейтральних волокон; 

– зсувом нейтральної осі відносно геометричної осі труби у бік центру 

згинання за рахунок різниці моментного опору зовнішньої та внутрішньої 

частин згинання, тобто, відповідно, розтягнутої та стислої зон перетину 
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труби; 

– подовженням та укороченням волокон у подовжньому і поперечному 

напрямі на зовнішній і внутрішній частинах згину; 

– зменшенням товщини стінки на зовнішній частині згину і 

збільшенням її на внутрішній частині за рахунок виникнення поздовжнього 

напруження; 

– зміною форми поперечного і поздовжнього перетинів у згинанні; 

– зміною загальної довжини труби; 

– порушенням плавності профілю з можливим утворенням складок 

(гофр). 

Маючи дані механічних характеристик і геометричних параметрів труби, 

можна визначити параметри процесу згинання: зусилля, необхідне для 

згинання; величину пружної деформації після зняття навантаження; розміри 

та форми поверхні робочого інструменту. Визначаючи ці параметри, 

розв’язуються завдання згинання труб з раціональним розподілом металу у 

поперечному перетині згину та без порушення суцільності. На виконання 

цих умов впливають такі чинники: пластичність матеріалу; геометричні 

параметри (діаметр, товщина стінки згину, форма поперечного перетину 

труби); спосіб згинання. 

Радіус кривизни   нейтрального шару зігнутої труби: 

( )4/4/8 22

1

22

1 Dd

dD

−−−

−
= ,                                    (2.1) 

 

де 1  – радіус кривизни труби до згинання. 

Пружне розвантаження труби (пружиніння), що має місце після зняття 

навантаження, залежить від ряду чинників: 

– механічних властивостей матеріалу (чим вище модуль пружності, тим 
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пружніша деформація); 

– геометричних параметрів труби і згину – діаметру труби, товщини 

стінки, радіусу згину, довжини зігнутої частини труби; 

– умов вантаження труби, тобто способу згинання; 

– міри утворення овальної форми труби у згині, тобто умови підтримки 

стінки труби; 

– неоднорідності напруженого стану у поперечному перетині згину. 

Пружну деформацію визначають експериментальним шляхом. Радіус 

згину Rср післе знаяття навантаження розраховують за формулою: 

Rср = 0,5 k Dш,                                             (2.2) 

 

де Dш – діаметр згинального шаблону; k – середній коефіцієнт пружної 

деформації, що враховує діаметр і марку матеріалу труб.  

Для сталевих, мідних, мідно-нікелевих труб діаметром до 40 мм середнє 

значення k = 1,02; для мідних і мідно-нікелевих труб діаметром більш 40 мм 

k = 1,014; для сталевих труб діаметром більш 40 мм k = 1,02. 

Кут згину, враховуючи пружну деформацію, визначають за формулою [1]: 









+=

m

1
11 ,                                               (2.3) 

 

де   – кут згину труби; m – коефіцієнт, що визначає пружну деформацію труби 

(для мідних і мідно-нікелевих труб m = 75, для сталевих труб при відношенні R / 

D = 2 / 3,3m = 60 / 40). 

У разі чистого згинання прямої труби зміна товщини стінки знаходиться 

по залежності: 

+
=





sin1

11
,                                               (2.4) 
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З цього рівняння видно, що на внутрішній частині згину стінка товщає 

(оскільки sin   негативний), а на зовнішній – стає тоншою. При   = 90° 

рівняння набуде вигляду: 

( ) 11 1
−

+=



,                                               (2.5) 

 

Форма поперечного перетину круглої труби визначається також 

овальністю. Під овальністю слід розуміти відхилення форми труби від кола: 

100minmax 
−

=
номD

DD
v , %.                                    (2.7) 

 

Величина овальності, що допускається, залежить від призначення 

трубопроводу. Наприклад, для суднових трубопроводів овальність у згині не 

повинна перевищувати 8 %, а біля труб діаметром 38 мм під час холодного 

згинання по радіусу (1,5 – 2,0) D – овальність допускається до 10 %. 

Вибір найменшого радіуса згину 

Під час проектування радіуси криволінійних ділянок вибирають 

залежно від умов роботи та монтажу. На практиці виникає необхідність 

згинати труби з найменшим можливим радіусом згину, наприклад, по 

радіусу, рівному зовнішньому діаметру труби [2]. 

Під час згинання найменший можливий радіус згину залежить від: 

механічних властивостей матеріалу труби; відношення товщини стінки до 

величини діаметра; технології (способу) та конструкцій пристрою 

згинання; а також способу виготовлення труб. 

Основним параметром, що визначає здатність матеріалу до деформації, є 

запас пластичності. Пластичні властивості металу труб оцінюються величиною 

відносного подовження на розрахунковій довжині. Тому в кожному окремому 

випадку рекомендується перевіряти та встановлювати деформації при заданому 
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радіусі згинання завдяки випробуванню зразків труб або розрахунковим шляхом. 

При розрахунку величину залишкової деформації приблизно (не 

враховуючи овалізації труб і вважаючи, що початок і кінець деформації 

збігаються з початком і кінцем вигину) можна оцінити з геометричного 

співвідношення розмірів: довжина нейтрального шару L = aR = const; довжина 

волокон зовнішньої частини згину після згинання L1 = а·(R+r); довжина волокон 

внутрішньої частини згину після згинання L2 = а·(R–r). Середня величина 

відносного подовження або стискування   = r / R. 

Під час вибору найменшого радіуса згину слід ураховувати найбільше 

відносне подовження, яке допускає матеріал труби, і порівняти його із 

знайденою розрахунковою величиною. Ураховуючи те, що деформація труби 

при згинанні відбувається в складніших умовах, і допускаючи, що нейтральна 

вісь після згинання збігається з віссю гнучкі, правомірно записати, що відносні 

подовжні подовження на зовнішній частині згину /

пр , мм. 

/

пр = D / 2R,                                                  (2.8) 

або, % 

НR

D
=

50/

пр .                                                 (2.9) 

 

Подовження труб під час згинання 

Наслідком процесу згинання є подовження труби по її геометричній осі, 

залежній від відносної кривизни зігнутої труби, кута згину, товщини стінки, 

матеріалу труби, способу згинання й інших параметрів. Довжину заготовки L 

зігнутої ділянки з урахуванням подовження вибирають за формулою: 

n

Rd
L

ср




=

180
,                                                  (2.10) 
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де Rср – середній радіус згину після зняття пружної деформації; n – 

коефіцієнт, що враховує подовження труби у процесі згинання (при R / D = 2 

= 3,5, n = 1,045 – 1,027). 

Експериментальна частина роботи полягає у виготовленні деталі 

необхідної кривизни на трубозгинальному верстаті УШТМ-2М (див. схему 

установки на рис. 2.13). 

Технічна характеристика установки: 

1. Частота обертання згинального устаткування – 2 об/хв. 

2. Зовнішній діаметр труб, що згинають – 33, 42, 48, 60 мм. 

3. Радіуси згинання труб: Ø 33 мм – 200; Ø 42 мм – 250; Ø 48 и 60 мм – 400. 

 

Рисунок 2.13 – Схема лабораторної установки 

 

Порядок проведення роботи 

1. Отримати заготовки, розмітити та розрахувати їх геометричні розміри 

(Dном, D, Dср, R , rв, rн, δ). Результати занести до табл. 2.1 Виміряти шаблон 7. 

Таблиця 2.1 – Результати вимірювань 

Заготовки Dном, 

мм 

D,  

мм 

Dср, 

мм 

R ,  

мм 

rв,  

мм 

rн,  

мм 

 ,  

мм 
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Сталева        

Мідна        

Мідно-

нікілієва 

       

2. Провести розрахунок 
1 , Rср. 

3. Скласти установку (рис. 2.13), для чого виконати такі кроки: 

– ураховуючи зовнішній діаметр труби, вибрати шаблон 7; 

– установити шаблон на вісь 10, надіти шайбу 8 і затягнути гайкою 9; 

– ураховуючі Dн труби, на шаблоні 7 за допомогою стопора 15 закріпити 

скобу 13; 

– установити в скобу 13 трубну заготовку і ключем затягнути болт 14; 

– підібрати ролик 4, ураховуючи Dн труби, і встановити його на вісь 

каретки. Ввести ролик 4 у контакт із заготовкою 6 і зафіксувати положення 

ролика фіксатором 5. 

4. Виконати згинання на верстаті УШТМ-2М, для чого: 

– на пульті управління (I) натискувати кнопку «ПУСК», після чого на 

пульті (II) натискувати кнопку «УПЕРЕД»; 

– після реалізації згинання на необхідний кут верстат автоматично (за 

допомогою кінцевих вимикачів 12) зупиняється; 

– на пультах керування (II, I) натискувати кнопки «СТОП»; 

– відвести нажимний ролик 4 та заміряти фактичний радіус R згину,   

після зняття навантаження; 

– зняти заготовку 6; 

– заміряти Dmin, Dmax  і провести розрахунок 1 , δ, ν, δср, 
/

np , L. Результати 

занести до табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 – Результати вимірювань 

Заготовки 1 , 

град 

 , 

град 
1

 , 

% 

δ, 

мм 

ν,  

% 

δср, 

мм 

/

np  L, 

мм 

 , 

мм 

Rср, 

мм 

Сталева 
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Мідна 
          

Мідно-

нікілієва 

          

 

5. Порівняти експериментальні дані з розрахунками (радіус згинання R і 

Rср,   і 
1 , фактичне потоншення з допустимим). Дати рекомендації щодо 

вибору найменшого радіуса згинання для конкретної трубної заготовки. 

 

Контрольні питання 

1. Назвіть способи згинання (холодне, гаряче). 

2. Назвіть механізми для холодного згинання. 

3. Дайте поняття згинання, вигину, згину, кута згину, радіуса згину. 

4. Які види деформації розрізняють під час згинання? 

5. Якими явищами в матеріалі труб супроводжується вигин? 

6. Наведіть класифікацію пристосування для підтримки перетину труби. 

7. Вкажіть основні параметри технологічного процесу згинання. 

8. Дайте поняття нейтрального шару труби, що згинається. 

9. Дайте поняття радіусу кривизни. 

10. Назвіть чинники, що впливають на навантаження трубної 

заготовки? 

11. Поясніть поняття різностінності, види погрішності під час 

згинання? 

12. Поясніть поняття овальності? 

13. Які чинники визначають початковий радіус згину? 

14. Укажіть основні етапи виконання практичної частини роботи. 

Література: [1-4]. 
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