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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В умовах розвитку в Україні ринкової економіки,
виникнення й загострення конкурентних відносин, проблема енергоємності й
матеріалоємності промислової продукції та виведенню її за цими показниками
на рівень, досягнутий у провідних промислово розвинених країнах, стає
першочерговою.
Одним з ефективних шляхів економії металу є збільшення виробництва та
пошук нових сфер застосування гнутих профілів – найбільш економічного виду
металопрокату. Технологічні можливості валкового формування дозволяють
виготовляти профілі практично будь-якої довжини, досить великої ширини, зі
складною формою поперечного перетину. Такі профілі практично готові до
застосування й вимагають у ряді випадків лише мінімальної подальшої
механічної або іншої доробки.
Питанням розробки сортаменту спеціальних гнутих профілів з місцями
згину до 180° і освоєння їх виробництва в Україні приділяється значна увага
через ефективність їх застосування. Найбільша кількість розробок у цьому
напрямку виконана в Українському науково-дослідному інституті металів
(УкрНДІМет). У широкому сортаменті гнутих профілів, технологія
виготовлення яких була розроблена й досліджена в УкрНДІМеті, особливе
місце займають спеціальні гнуті профілі з елементами подвійної товщини
(суміжні плоскі ділянки профілю, які, внаслідок згину до 180° стикаються один
з одним) із заготовки 2,5 мм і менше. Імпортні профілі, що з’явилися останнім
часом в Україні, крім елементів подвійної товщини містять місця згину до 180°,
що забезпечують зазор між смугами металу, рівний 2–3 товщинам останнього,
служать для створення замкових елементів і виробляються із заготовки
товщиною 0,5–1,5 мм.
У цей час виробництво гнутих профілів за кордоном – галузь, що
динамічно розвивається. Основними споживачами спеціальних гнутих
профілів, у тому числі із захисно-декоративними покриттями, є будівництво,
машинобудування, транспорт, приладобудування, пакувальна, меблева
промисловість і т.д.
У будівництві спеціальні гнуті профілі з місцями згину до 180°
використовуються в якості сайдингових систем (стінових панелей і підвісних
стель), елементів віконних і дверних систем, елементів що несуть опалубки для
монолітного домобудівництва і т.п. Галузь їх застосування постійно
розширюється. При будівництві промислових і цивільних будинків та
споруджень у країнах Європейського союзу (ЄС) наведені вище системи з

2
використанням спеціальних профілів з місцями згину до 180° застосовуються
масово. Саме такі системи знаходять найбільш широке застосування в Україні.
Їхнє споживання в нашій країні росте досить високими темпами.
Реалізація тенденцій, що намітилися, можлива не безсистемним
імпортуванням закордонної металопродукції й профілезгинального обладнання,
а шляхом створення в Україні модульних профілезгинальних агрегатів нового
покоління. Поставка модульних профілезгинальних агрегатів для організації
регіональних виробництв по випуску спеціальних гнутих профілів з місцями
згину до 180° може забезпечити зниження витрат металу та трудових витрат –
на 20…30% у будівництві. Таким чином, дослідження, пов’язані з
дослідженням формозмінення місць згину металу до 180° і розробкою
практичних рекомендацій з удосконалення технології і виготовлення, є
важливими та актуальними для реалізації програм з ресурсозбереження в
Україні.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертація виконана відповідно до тематики роботи кафедри «Обробка металів
тиском» Національного технічного університету «Харківський політехнічний
інститут» (НТУ «ХПІ»). Вона виконана на кафедрі «Обробка металів тиском»
НТУ «ХПІ» у складі:
– держбюджетної теми: «Дослідження виготовлення елементів візків
швидкісних вагонів» (ДР № 0113U001602C, НТУ «ХПІ», м. Харків);
– госпдоговірних тем: «Розробка технології виробництва спеціального
гнутого профілю для опалубки» (№ 18546 від 14.03.2006 р., Бориславський
експериментальний ливарно-механічний завод); «Аналіз формозміни листового
металу при згині на 180°» (№ 18217 від 19.12.2011 р., ДП Орган по сертифікації
«УкрНДІМет-Серт», м. Харків); «Удосконалення технологічних процесів
виробництва гнутих профілів» (№ 18336 від 01.12.2012 р., ДП Орган по
сертифікації «УкрНДІМет-Серт», м. Харків); «Дослідження якості виробів
патерностера» (№ 18414 від 16.09.2013 р., ТОВ «Іпріс-Профіль»); «Дослідження
якості штампованих виробів патерностера» (№ 18421 від 07.10.2013 р., ТОВ
«Іпріс-Профіль»);
– пошукової теми кафедри: «Розробка і дослідження ресурсозберігаючих
технологій виробництва спеціальних гнутих профілів» (план НДР НТУ «ХПІ»);
у яких здобувач був виконавцем етапів.
Мета роботи – удосконалення технології профілювання спеціальних
гнутих профілів, що містять елементи, які підгинаються до 180°, на основі
аналізу напружено-деформованого стану металу.
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Відповідно до зазначеної мети в роботі поставлені й вирішені наступні
задачі:
– виконаний аналіз сучасного стану виробництва і застосування
спеціальних гнутих профілів з елементами згину до 180°;
– виконаний теоретичний аналіз формозмінення металу при його згині до
180° у валках;
– виконані експериментальні дослідження деформованого стану металу в
місцях згину до 180°;
–розроблений програмний комплекс «Farseer» для забезпечення
дослідження деформованого стану тонколистового металу геометричним
методом;
– розроблені практичні рекомендації з удосконалення технологічного
процесу валкового формування спеціальних гнутих профілів з елементами
згину до 180°;
– визначені техніко-економічні результати впровадження дисертаційної
роботи.
Об’єкт дослідження – процес валкового формування спеціальних гнутих
профілів з місцями згину до 180° для будівництва й машинобудування.
Предмет дослідження – напружено-деформований стан місця згину до
180° при формуванні спеціальних гнутих профілів.
Методи
дослідження.
Для
теоретичного
аналізу
процесу
формоутворення профілів з місцями згину до 180° використані залежності
методу механіки суцільних середовищ. Для експериментальних досліджень
використовувався геометричний метод аналізу деформованого стану, у тому
числі програмний комплекс «Farseer».
Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному:
1. Вперше на підставі розподілу стоншень у місцях згину смуги при її
формозміні отримане поле швидкостей переміщення часток металу й
компоненти швидкостей деформації.
2. Вперше виконаний теоретичний аналіз напружено-деформованого
стану місць згину до 180° для заготовки у діапазоні товщин 0,5–2,4 мм.
3. Обґрунтована можливість застосування цифрових технологій для
дослідження деформованого стану тонколистового металу й визначена точність
запропонованої методики.
4. Вперше проведені експериментальні дослідження деформованого стану
металу у діапазоні товщин 0,5–2,4 мм при його згині до 180°, які дозволили
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одержати розрахунково-експериментальні залежності, що описують розподіл
деформацій у місцях згину.
5. На підставі комплексу теоретичних і експериментальних досліджень
визначені основні технологічні параметри валкового формування спеціальних
гнутих профілів з місцями згину до 180°, що дозволяють як розробляти нові
технологічні процеси виробництва профілів з елементами згину до 180°, так і
проектувати нове спеціалізоване профілезгинальне обладнання для їхнього
освоєння.
Практичне значення отриманих результатів полягає в наступному:
1. Розроблені практичні рекомендації, що дозволяють створювати
технологічні процеси виробництва нових спеціальних гнутих профілів з
місцями згину до 180°.
2. Розроблені технічні вимоги й промислові технології виробництва
спеціальних гнутих профілів «Опалубка» та «Експозитор» з місцями згину до
180°.
3. Створений програмний комплекс «Farseer», що розширює можливості
геометричних методів дослідження деформованого стану об’єктів;
4.
Видані
вихідні
дані,
що
забезпечили
створення
конкурентоспроможного, імпортозамінюючого модульного профілезгинального
обладнання нового покоління для виробництва профілю «Опалубка».
5. Результати дисертаційної роботи використані у навчальному процесі на
кафедрі «Обробка металів тиском» НТУ «ХПІ» при виконанні дипломних робіт
бакалаврів, спеціалістів і магістрів, а також при проведенні лекцій за
дисциплінами «Спеціальні технології та обладнання для ОМТ», «Основи
наукових досліджень в ОМТ» і «Ресурсозберігаючі технології та обладнання
для виготовлення гнутих профілів».
Особистий внесок автора. Всі положення дисертації, що винесені на
захист, отримані автором самостійно. Постановка завдань і аналіз результатів
досліджень проводилися з науковим керівником. Особисто автором
проаналізовані інформаційні джерела, що стосуються стану виробництва і
застосування спеціальних профілів з місцями згину до 180°, що дозволило
обґрунтувати актуальність досліджень і сформулювати мету та завдання
роботи. На підставі розподілу стоншень у місцях згину смуги при її
формозміненні отримане поле швидкостей переміщення часток металу й
компоненти швидкостей деформації. Запропоновані основні принципи
створення схем формування профілю «Опалубка» та «Експозитор». Розроблені
схеми формування профілів «Опалубка» та «Експозитор» і калібрування валків
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для їх технологічної реалізації. Обґрунтована можливість застосування
цифрових технологій для дослідження деформованого стану тонколистового
металу й визначена точність запропонованої методики. Розроблений
програмний комплекс «Farseer», який є істотним розвитком геометричного
методу експериментальних досліджень і виконана оцінка його точності.
Геометричним методом виконані експериментальні дослідження стоншень
металу в осередку деформації з використанням, як оптичних методів вимірів,
так і програмного комплексу «Farseer». Виконані експериментальні
дослідження деформованого стану металу при його згинанні до 180°, які
дозволили одержати розрахунково-експериментальні залежності розподілу
деформацій у місці згину. Отримані розрахунково-експериментальні залежності
зсуву нейтрального шару металу при його згині до 180°. Отримані якісні й
кількісні показники напружено-деформованого стану металу в місцях його
згинання до 180°. Розроблені технологічні процеси виробництва профілів
«Опалубка» та «Експозитор» з елементами згину до 180°, видані вихідні дані
для проектування модульного профілезгинального обладнання нового
покоління.
Апробація результатів роботи. Основні результати дисертаційної
роботи повідомлені й обговорені на 18 міжнародних і регіональних
конференціях за фахом, а саме: I, II, III, IV, V, VI Міжнародних науковотехнічних конференціях «Ресурсозбереження та енергоефективність процесів і
обладнання обробки тиском у машинобудуванні та металургії» (м. Харків,
2009 р., 2010 р., 2011 р., 2012 р., 2013 р., 2014 р.); XVII, XVIIІ, XІX, ХХІ, ХХІІ
Міжнародних науково-практичних конференціях MicroСAD «Інформаційні
технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я». Секція 6. Нові
матеріали й технології в процесах обробки металів (м. Харків, 2009 р., 2010 р.,
2011 р., 2013 р., 2014 р.); Міжнародній науково-технічній конференції
«Досягнення й перспективи розвитку процесів і машин обробки тиском у
металургії й машинобудуванні» (м. Краматорськ, 2009 р.); I, II Міжвузівських
науково-технічних конференціях «Університетська наука» (м. Маріуполь,
2009 р., 2010 р.); IV, V Університетських науково-практичних студентських
конференціях магістрантів НТУ «ХПІ» (м. Харків, 2010 р., 2011 р.);
Міжнародній науково-технічній конференції «Пластична деформація металів»
(м. Дніпропетровськ, 2014 р.); V Міжнародній науково-технічній конференції
«Теоретичні та практичні проблеми обробки матеріалів тиском» (м. Київ,
2014 р.).
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Публікації. За темою дисертації опубліковано 13 наукових праць:
12 статей у спеціалізованих наукових журналах, у тому числі 2 у міжнародних
виданнях, включених у наукометричні бази, крім того, результати досліджень у
вигляді розділу ввійшли в колективну монографію.
Структура й обсяг роботи. Робота складається із вступу, п’яти розділів,
висновків, списку джерел інформації й додатків. Загальний обсяг роботи
225 стор. тексту, у тому числі 138 стор. основного тексту, 42 рисунки,
23 таблиці, список джерел інформації 110 найменувань, 11 додатків на 86 стор.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтована актуальність теми і важливість напрямку
досліджень, сформульовані мета та задачі досліджень, наукова новизна і
практичне значення отриманих результатів, наведені відомості про структуру
дисертаційної роботи.
У першому розділі виконаний аналіз науково-технічної літератури й
патентних джерел, в результаті якого встановлено, що спеціальні гнуті профілі
з місцями згину до 180° знаходять широке застосування в сучасному
будівництві, автомобілебудуванні, елементах конструкцій телекомунікацій і
інших галузях промисловості (рис. 1). Найбільша кількість виконаних раніше
науково-технічних розробок спрямована на реалізацію технологій виробництва
спеціальних гнутих профілів з елементами подвійної товщини із заготовки
товщиною 3,0 мм і більше. Імпортовані в Україну спеціальні гнуті профілі, крім
елементів подвійної товщини (тобто ділянок із зіткненням плоских елементів,
що підгинаються), містять місця згину на 180°, що забезпечують зазор між
паралельними смугами металу, рівний 2–3 товщинам останнього й
виробляються із заготовки товщиною 0,5–2,5 мм.

а

б

в

г

Рис. 1 – Спеціальні профілі з місцями згину до 180°:
а – профіль опалубки; б – профіль для прокладки телекомунікацій;
в – профіль для автомобілебудування; г – профіль «Експозитор»

Для створення науково обґрунтованої технології виробництва
спеціальних гнутих профілів валковим формуванням тонколистового металу,
необхідно виконати комплекс теоретичних і експериментальних досліджень
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місць згину до 180°. Для виконання експериментальних досліджень
деформованого стану місць згину тонколистового металу до 180° необхідно
вдосконалювання геометричного методу досліджень на базі цифрових
технологій.
Другий розділ присвячений теоретичному аналізу напруженодеформованого стану металу при валковому формуванні місць згину до 180°.
Для вирішення завдання, що дозволяє визначити компоненти напруженодеформованого стану металу застосований метод механіки суцільних
середовищ із використанням поля швидкостей переміщень. Чисельна реалізація
зазначеної методики проводилася на ПК із використанням прикладних
програмних продуктів «Microsoft Excel 2010» і «Fmath Studio».
Залежності для визначення складових швидкостей руху часток металу в
місці згину смуги наступні:
𝑣𝑟 = −
𝑣𝜑 =

𝑣0
𝑅2
𝑅𝐻 − 𝐵
𝑅𝐻

𝑣0
𝑅2
𝑅𝐻 − 𝐵
𝑅𝐻

(𝑟 −

(𝑟 −

{

2
𝑅𝐵
𝑧

𝑟

) 𝑙 𝑓 cos 4 (0,8φ) ;

2
𝑅𝐵
𝑧

𝑟

) 𝑙 𝑓 cos 4 (0,8φ) ;

(1)

𝑣𝑧 = 0.

де 𝑣0 – початкова швидкість;
𝑣𝑟 , 𝑣𝜑 , 𝑣𝑧 – швидкості за відповідними напрямками;
𝑓 – експериментальний коефіцієнт, що враховує товщину матеріалу та
радіус згину (складова формули (6));
𝑅𝐻 – зовнішні радіус місця згину;
𝑅В – внутрішній радіус місця згину;
l – довжина осередка деформації;
𝑟, 𝜑, 𝑧 – відповідні координати;
Графічне представлення поля швидкостей наведене на рис. 2.
Компоненти тензору деформацій, визначені як інтеграл від швидкості
деформації за часом приймуть наступний вигляд:
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2
𝑅𝐵
𝑅𝐻 𝑓𝑣0 𝑐𝑜𝑠 4 (0,8𝜑)+𝑟 2 𝑅𝐻 𝑓𝑣0 𝑐𝑜𝑠 4 (0,8𝜑)
2 𝑟 2 −𝑅 2 𝑟 2
𝑅𝐵
Н
2
4
𝑅𝐵 𝑅𝐻 𝑓𝑣0 𝑐𝑜𝑠 (0,8𝜑)+𝑟 2 𝑅𝐻 𝑓𝑣0 𝑐𝑜𝑠 4 (0,8𝜑)
2 𝑟 2 −𝑅 2 𝑟 2
𝑅𝐵
Н
2
4
𝑅В 𝑅𝐻 𝑓𝑣0 cos (0,8𝜑)
𝑟𝜑
2 𝑟 3 −𝑅 2 𝑟 3
𝑅𝐵
Н
2
4
3
𝑟 𝑅𝐻 𝑓𝑣0 cos (0,8𝜑)+𝑟 𝑅𝐻 𝑓𝑣0 cos4 (0,8𝜑)
2 𝑟 3 −𝑅 2 𝑟 3
𝑅𝐵
Н
2
𝑅В 𝑅𝐻 𝑟𝑓𝑣0 cos4 (0,8𝜑)
2 𝑟 3 −𝑅 2 𝑟 3
𝑅𝐵
Н

err =

e𝜑𝜑 = −

𝑒

+

=

+

−

−

{

𝑒𝜑𝑧 = 0
𝑒𝑧𝑟 = 0
𝑒𝑧𝑧 = 0

Рис. 2 – Епюри поля швидкостей переміщень у місці згину

Розрахунковий розподіл деформацій за виразом (2) наведено на рис. 3.

(2)
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err

0,2
0,15
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100

Угол, град.

Рис. 3 – Розподіл деформацій err при h=3s

Нормальні напруження, що виникають у місці згину профілю,
визначаються за залежностями:
𝑅𝑅
𝑣0 𝜇𝑖 (2 ln 𝑟 − в 2 н + 1) 𝑣0 𝜇𝑖 ln 𝑟
𝑟
𝜎𝑟𝑟 =
−
−
2𝑅в + 2𝑅н
𝑅в + 𝑅н
2𝜎𝜇𝑖 cos

4 (0,8𝜑)

−

𝑅в 2
( 2 + 1)
𝑟

;
𝑅в 2
𝑅н − 2
𝑅н
𝑅𝑅
𝑣0 𝜇𝑖 (2 ln 𝑟 − в 2 н + 1) 𝑣0 𝜇𝑖 ln 𝑟
𝑟
𝜎𝜑𝜑 =
−
−
2𝑅в + 2𝑅н
𝑅в + 𝑅н
−2𝜎
𝑅𝑅
𝑣0 𝜇𝑖 (2 ln 𝑟 − в 2 н + 1) 𝑣0 𝜇𝑖 ln 𝑟
𝑟
𝜎𝑧𝑧 =
−
.
2𝑅в + 2𝑅н
𝑅в + 𝑅н
де 𝜇𝑖 – коефіцієнт жорсткості.
𝜎 – середнє нормальне напруження.
Інтенсивність деформацій ei у циліндричних координатах прийме вид:
𝑒𝑖 =

√2
√(𝑒𝑟𝑟
3

2

2

3

(3)

2

2 + 𝑒 2 + 𝑒 2 ) , (4)
− 𝑒𝜑𝜑 ) + (𝑒𝜑𝜑 − 𝑒𝑧𝑧 ) + (𝑒𝑧𝑧 − 𝑒𝑟𝑟 )2 + (𝑒𝑟𝜑
𝜑𝑧
𝑧𝑟
2

де 𝑒𝑟𝑟 , 𝑒𝜑𝜑 , 𝑒𝑧𝑧 , 𝑒𝑟𝜑 , 𝑒𝜑𝑧 , 𝑒𝑧𝑟 – компоненти тензору деформацій.
Питома робота деформації визначається за формулою:
𝑒

𝐴уд = ∫0 𝑖 𝜎𝑖 𝑑𝑒𝑖 .

(5)

З метою кількісного і якісного аналізу результатів теоретичних
досліджень, отриманих з використанням методу механіки суцільних середовищ,
виконана перевірка теоретичної моделі з використанням програмного
комплексу Ansys (ліцензія НТУ «ХПІ» фірми EMT U, м. Київ, 2011 р.).
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Порівняльний аналіз показав, що розбіжність результатів, отриманих різними
методами, не перевищує 3,6 %. Отримані при моделюванні розподіли
деформацій наведені на рис. 4.
Третій розділ присвячений експериментальним дослідженням. Для
дослідження пластичного формозмінення металу в роботі використовували
один з геометричних методів – метод виміру стоншень. Даний метод
припускає зіставлення значення товщин металу в осередку деформації до й
після згинання заготовки. Оскільки стоншення за товщиною профілю є
деформацією, що визначає якість кінцевого продукту, зіставлення отриманих
значень стоншення, як правило, є достатнім для оцінки можливості якісного
згинання металу при даному режимі формозмінення.

а

б

в

Рис. 4 – Модель розподілу деформацій при згині до кутів 90, 120° і 180° при r=s:
а – 90º; б – 120º; в – 180º

Відбір зразків від вихідних матеріалів для проведення експериментальних
досліджень здійснювали відповідно до ГОСТ 7563. Моделювання згину у
валках здійснювали за допомогою випробувань на згин за ГОСТ 14019 на
універсальній випробувальній машині УВМ-50 М (рис. 5).

а

б

Рис. 5 – Експериментальна дослідження на УВМ-50
а – схема штампового оснащення; б – штамп, встановлений на прес
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Для
забезпечення
обробки
експериментальних
досліджень
деформованого стану місць згину до 180° на тонколистовому металі (0,5–
2,5 мм) у дисертаційній роботі розроблений програмний комплекс «Farseer» на
основі цифрових технологій, що суттєво розширило можливості геометричного
методу. Дослідження деформацій на тонколистовому металі виконувалися по
товщині вихідної заготовки й дузі місця згину на ПК за сканованими
зображеннями (роздільною здатністю 1200х1200 dpi.). Для обробки результатів
експериментальних досліджень використовувалися методи математичної
статистики. Спеціально розроблений для виконання експериментальних
досліджень на основі цифрових технологій програмний комплекс «Farseer»
забезпечив можливість обробки графічної інформації, її масштабування, вимір
довжини й кутів, побудову графіків функцій на підставі табличних даних,
експорт даних в MS Excel. Аналіз точності результатів, отриманих за
допомогою програмного комплексу «Farseer» і великого інструментального
мікроскопа «БМИ» дозволив встановити, що розбіжність не перевищує 5,2 %,
що дозволяє з достатньою точністю використовувати отримані цифровим
способом експериментальні дані, як для якісної, так і для кількісної оцінки
деформованого стану металу в місцях згину, що особливо важливо для
проведення досліджень тонколистового металу в місцях згину до 180º. Оцінка
точності наведена у табл. 1.
Таблиця 1
Результати оцінювання точності програмного комплексу «Farseer» для набору кінцевих мір
Заміри, мм
Товщина
зразка,
мм
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0

Дані з мікроскопу
Відносна
Абсолютне.
погрішність,
відхилення
%
0,0047
0,9333
0,0040
0,4000
0,0107
0,7111
0,0053
0,2667
0,0823
-3,2933
0,0113
0,3778

Сканер
Відносна
Абсолютне
погрішність,
відхилення
%
0,0308
5,1556
0,0231
-2,3056
0,0113
0,7519
0,0179
-0,8944
0,0274
-1,0956
0,0268
-0,8944

Порівняння результатів
Відносна
Абсолютне
погрішність,
відхилення
%
-0,0261
4,27
0,0271
-2,72
-0,0006
0,041
0,0232
-1,16
-0,0549
2,13
0,0382
-1,28

В результаті експериментальних досліджень місць згину металу до 180º
отримані розподіли поверхневих деформацій і стоншень для кутів підгинання
90º, 120º, 180º при товщинах металу 0,5 мм, 1 мм і 2 мм і радіусах підгинання
рівним s, 2s, 3s. Отримані експериментальні дані після статистичної обробки
апроксимовані функцією виду
𝑒 = 𝑓 ∙ 𝑐𝑜𝑠 4 (0,8𝜑),
(6)
що дозволяє оцінювати значення радіальних деформацій у місці згину в ході
технологічного проектування.
Коефіцієнт f визначається за табл. 2.
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Таблиця 2
Значення коефіцієнту f, що враховує товщину металу та радіус згину

h=s
h=2s
h=3s

Для радіальних деформацій при товщинах зразків s, мм
1
1,5
2,4
0,22
0,26
0,4
0,16
0,18
0,27
0,11
0,13
0,2

У роботі виконане співставлення результатів експериментальних
досліджень стоншень, що виникають у місцях згину металу до 180º для
тонколистового діапазону (0,5–2,5 мм) з розподілом стоншень (за даними
УкрНДІМету) у діапазону товщин (3–5 мм) з розрахунковими значеннями
стоншень за теоретичною моделлю роботи (табл. 3). Встановлено, що
розбіжності не перевищують 12 %, що прийнятне для використання в
інженерних розрахунках. У роботі отримана узагальнена апроксимуюча
залежність, що описує розподіл максимальних стоншень для діапазону товщин
(0,5–5,0 мм) (рис. 6).
Таблиця 3
Дані порівняльного аналізу досліджень УкрНДІМет та дисертаційної роботи
Товщина
металу,
мм
0,5
1
1,5
2,4
3
4
5
6

Деформація за
даними
УкрНДІМет, мм
0,7
0,72
0,79
0,82

Деформація за
експериментальними
даними, мм
0,22
0,33
0,39
0,59
0,63
-

Апроксимоване
значення
деформації, мм
0,2
0,34
0,43
0,55
0,62
0,73
0,82
0,91

Абсолютна
розбіжність,
мм
0,02
0,015
0,04
0,04
0,078
0,009
0,034
0,09

Відносна
розбіжність,
%
10
4,5
10,5
7
11,1
1,2
4,3
11

У четвертому розділі на основі результатів теоретичних і
експериментальних досліджень розроблені науково обґрунтовані практичні
рекомендації із проектування технологічних процесів виробництва
спеціальних гнутих профілів з місцями згину до 180º, а також видане
технічне завдання на проектування модульного профілезгинального
агрегату 1…3х100…400 для Бориславського експериментального ливарномеханічного заводу (БЕЛМЗ). Розроблені промислові технології, що включає
схеми формування та калібрування валків профілів «Опалубка» (рис. 7) та
«Експозитор» (рис. 8) з використанням змінних радіусів місць згину за
переходами і постійних відстаней між центрами дуг згину, що забезпечує
одержання точну геометрію профілів. Технологічний процес валкового
формування профілю «Опалубка» реалізується в 25 технологічних
переходах (рис. 9). Технічна документація розроблена у програмному
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Компас 3D 13 (ліцензію надано кафедрі ОМТ НТУ «ХПІ» компанією
АСКОН-Київ у 2011 р.).
Технологічний процес валкового формування реалізований на ТОВ
«Іпріс-Профіль» для профілю комплексі «Експозитор» реалізується в
11 технологічних переходах (рис. 10).
Методика розрахунків режимів формування для профілю «Експозитор»
заснована на використанні змінних радіусів закруглень місць згину при
постійній відстані між центрами дуг згину, була використана для розробки схем
формування й калібрувань валків.
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Рис. 6 – Зіставлення експериментальних значень розподілу максимальних стоншень
у місцях згину на 180°: 1 – дані, отримані в УкрНДІМет;
2 – експериментальні результати дисертаційної роботи; 3 – крива загальної регресійної
апроксимації; 4 – крива регресійної апроксимації даних УкрНДІМет;
А – діапазон досліджень даної роботи; Б – діапазон досліджень УкрНДІМет

Рис. 7 – Спеціальний гнутий профіль
«Опалубка»

Рис. 8 – Профіль «Експозитор» (ЕПОД001.20.003)
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Рис. 9 – Схема формування профілю «Опалубка»
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Рис. 10 – Схема формування профілю «Експозитор»

У п’ятому розділі відображені результати впровадження дисертаційної
роботи. Дисертаційна робота виконувалася відповідно до тематики науководослідних робіт кафедри «Обробка металів тиском» Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»). Робота
виконана на кафедрі «Обробка металів тиском» НТУ «ХПІ».
Результати дисертаційних досліджень використані в окремих етапах
держбюджетної НДР ДР № 0113U001602C; госпдоговірних НДР (№ 18546 від
14.03.2006 р., № 18217 від 19.12.2011 р., № 18336 від 01.12.2012 р., № 18414 від
16.09.2013 р., № 18421 від 07.10.2013 р.); пошукової НДР кафедри «Розробка і
дослідження ресурсозберігаючих технологій виробництва спеціальних гнутих
профілів».
Результати дисертаційної роботи використані в навчальному процесі на
кафедрі «Обробка металів тиском» НТУ «ХПІ» при виконанні дипломних
проектів і робіт бакалаврів, фахівців і магістрів, а також при проведенні лекцій
по дисциплінах: «Спеціальні технології й обладнання для ОМТ», «Основи
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наукових досліджень в ОМТ», «Ресурсозберігаючі технології й обладнання для
виготовлення гнутих профілів».
Впровадження розробленої промислової технології виготовлення
профілю «Експозитор» на ТОВ «Іпріс-Профіль» дозволить отримати
економічний ефект в обсязі 28 тис. грн. за рахунок зниження браку на 1% для
180 т продукції.
Технічна характеристика профілезгинального агрегату 1…3х100…400
наведена у табл. 4.
Таблиця 4
Технічна характеристика профілезгинального агрегату 1…3х100…40
Найменування параметра
Товщина заготовки, мм:
– мінімальна / максимальна
Ширина заготовки, мм:
– мінімальна;
– максимальна.
Маса рулону (максимальна), кг
Внутрішній діаметр рулону, мм
Довжина профілів, мм:
– мінімальна / максимальна
Кількість робочих клітей, шт.
Тип електроприводу агрегатів лінії (~струм)
Швидкість профілювання, м/хв
Висота профілювання (максимальна), мм
Встановлена потужність лінії, кВт
Потужність привода стана, кВт
Маса лінії, кг
Габаритні розміри лінії, мм:
– довжина / ширина / висота

Чисельне значенння параметра
1/3
100
400
4000
600
2000 / 6000
25
380 В; 50 Гц
5…7
135
30
4х5,5=22
14000
27000 / 1600 / 1300

ВИСНОВКИ
1. В результаті аналізу науково-технічної літератури і патентних джерел
встановлено, що спеціальні гнуті профілі з місцями згину до 180° знаходять
широке застосування в сучасному будівництві, автомобілебудуванні, елементів
конструкцій телекомунікацій та інших галузях промисловості. Найбільша
кількість виконаних раніше науково-технічних розробок направлено на
реалізацію технологій виробництва спеціальних гнутих профілів з елементами
подвійної товщини з заготовки товщиною 3,0 мм і більше. Імпортовані в
Україну спеціальні гнуті профілі, крім елементів подвійної товщини (тобто
ділянок із зіткненням підгинаються плоских елементів), містять місця згину до
180°, що забезпечують зазор між паралельними смугами металу, який дорівнює
2–3 товщинам останнього і виробляються з заготовки товщиною 0,5–2,5 мм.
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Для створення науково обґрунтованої технології виробництва спеціальних
гнутих профілів валковим формуванням тонколистового металу необхідно
виконати комплекс теоретичних і експериментальних досліджень місць згину
до 180°. Для виконання експериментальних досліджень деформованого стану
місць згину тонколистового металу до 180° необхідне вдосконалення
геометричного методу досліджень на базі цифрових технологій.
2. У роботі для аналізу напружено-деформованого стану металу при
валковому формуванні профілів з місцями згину до 180° і визначення
параметрів, що характеризують процес їх валкового формування, використаний
метод механіки суцільних середовищ з описом осередку деформації полем
швидкостей переміщень. Метод передбачає використання рівнянь механіки
суцільних середовищ в їх найбільш загальній формі, тобто у вигляді рівнянь
руху в'язкої рідини, а також спеціальних характеристик, що дозволяють
враховувати відмінності в деформації твердих металів відносно течії в'язких
рідин. Оскільки використання даного методу дозволяє приймати швидкості
руху часток тотожно рівними переміщенням, що відбуваються в одиницю часу,
отримані залежності для поля швидкостей переміщень забезпечили
знаходження компонент швидкостей деформацій, нормальних і дотичних
напружень, а також величин деформацій в місцях згину металу до 180° для
різних параметрів профілів і, в тому числі, визначити величину приросту
ширини заготовки в процесі її валкового формування. Порівняльний аналіз
результатів теоретичного дослідження із даними, отриманими з використанням
програмного комплексу Ansys, показав, що розбіжність результатів, отриманих
різними методами, не перевищує 3,6 %.
3. Для підтвердження правильності результатів теоретичного аналізу, а
також отримання додаткових відомостей, необхідних для розробки і
проектування технологічних процесів і обладнання, призначених для
виробництва спеціальних профілів з місцями згину до 180°, в роботі виконано
комплекс експериментальних досліджень місць згину металу до 180º та
отримані розподіли поверхневих деформацій і стоншування для кутів
підгинання 90º, 120º, 180º при товщині металу 0,5 мм, 1 мм і 2 мм і радіусах
підгинання що дорівнюють s, 2s, 3s. Отримані експериментальні дані після
статистичної обробки апроксимувати функцією виду e(φ) = f cos4(0,8φ), що
дозволяє оцінювати значення радіальних деформацій в місці згину в ході
технологічного проектування. Співставлення результатів експериментальних
досліджень стоншень, що виникають в місцях згину до 180° для діапазону
товщин (0,5–2,5 мм) з розподілом стоншень за виразом УкрНДІМету для
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діапазону (3–5 мм) стосовно діапазону, що досліджується, показало
розходження значень понад 300 % для товщини 0,5 мм, та 12% для товщин
понад (2,5–3 мм), що є неприйнятним для діапазону товщин, що досліджується.
В роботі отримана узагальнена апроксимуюча залежність, що описує розподіл
максимальних стоншувань для діапазону товщин (0,5–5,0 мм).
4. Для забезпечення експериментальних досліджень деформованого стану
місць згину до 180° на тонколистовому металі (0,5–2,5 мм) в дисертаційній
роботі на основі цифрових технологій розроблений програмний комплекс
«Farseer», який істотно розширив можливості геометричного методу.
Розбіжність точності комплексу «Farseer» в порівнянні з апробованими
практичними методами не перевищує 4,27 %.
5. Виконаний комплекс теоретичних і експериментальних досліджень
дозволив розробити практичні рекомендації для проектування технологічних
процесів валкового формування спеціальних гнутих профілів з елементами
згину до 180°, а також промислові технології виробництва профілів «Опалубка»
і «Експозитор», що містять місця згину до 180°.
6. Результати дисертаційних досліджень використані в окремих етапах
держбюджетної НДР ДР № 0113U001602C; госпдоговірних НДР (№ 18546 від
14.03.2006 р, № 18217 від 19.12.2011 р, № 18336 від 01.12.2012 р, № 18414 від
16.09.2013 р, № 18421 від 07.10.2013 р); пошукової НДР кафедри «Розробка і
дослідження ресурсозберігаючих технологій виробництва спеціальних гнутих
профілів». Очікуваний економічний ефект при виробництві профілю
«Експозитор» в обсязі 180 т складе 28 тис. грн. за рахунок зниження браку на
1%. Результати досліджень також впроваджені в навчальний процес НТУ
«ХПІ» в рамках ряду курсів: «Спеціальні технології і обладнання для ОМД»,
«Основи наукових досліджень в ОМД», «Ресурсозберігаючі технології та
обладнання для виготовлення гнутих профілів».
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ОСОБИСТИЙ ВНЕСОК ЗДОБУВАЧА
В РОБОТАХ, ОПУБЛІКОВАНИХ У СПІВАВТОРСТВІ
[1] Здобувачем проведено ґрунтовний аналіз інформаційних джерел в
напрямку стану виробництва і застосування спеціальних профілів з місцями
згину до 180°, який дозволив довести актуальність досліджень та
сформулювати мету та задачі роботи.
[2] Здобувачем на підставі розподілу стоншування в місцях згину полоси
при її формозміненні отримано поле швидкостей руху часток металу і
компоненти швидкостей деформації.
[3] Здобувачем запропоновані основні засади створення схеми формування
профілю «Опалубка».
[4] Здобувачем обґрунтована можливість застосування цифрових
технологій для дослідження деформованого стану тонколистового металу та
визначена точність запропонованої методики.
[5] Здобувачем розроблена схема формування профілю «Опалубка» та
калібрування для її технологічної реалізації.
[6] Здобувачем розроблено програмний комплекс «Farseer», який є
суттєвим розвитком геометричного методу експериментальних досліджень та
проведена оцінка його точності.
[7] Здобувачем на засадах геометричного методу виконані
експериментальні дослідження стоншування металу в осередку деформацій з
використання великого інструментального мікроскопу та програмного
комплексу «Farseer».
[8] Здобувачем виконані експериментальні дослідження деформованого
стану металу при його згинанні до 180°, які дозволили отримати розрахунковоекспериментальні залежності щодо розподілу деформацій в місці згину
тонколистового металу.
[9] Здобувачем отримані розрахунково-експериментальні залежності зсуву
нейтрального шару металу при його згинанні до 180°.
[10] Здобувачем отримані якісні та кількісні показники напруженодеформованого стану металу в місцях його згинання до 180°.
[11] Здобувачем отримані залежності, які дозволяють обґрунтовано
проектувати технологічні процеси валкового формування горизонтальних та
вертикальних місць згину металу до 180°.
[12] Здобувачем встановлено ступінь впливу стоншення на величину
нормальних і дотичних напружень і деформацій в місцях згину.
[13] Здобувачем вирішена задача по визначенню деформацій в місцях
згину металу до 180° методом механіки суцільних середовищ з описом
деформацій полем швидкостей переміщень.
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У дисертаційній роботі вирішується актуальна задача щодо
вдосконалення технології виробництва спеціальних гнутих профілів з місцями
згину до 180° для тонколистового металу.
В результаті аналізу науково-технічної літератури і патентних джерел
встановлено, що спеціальні гнуті профілі з місцями згину до 180° знаходять
широке застосування в сучасному будівництві, автомобілебудуванні, елементах
конструкцій телекомунікацій та інших галузях промисловості. Спеціальні гнуті
профілі, крім елементів подвійної товщини (тобто ділянок із дотиком плоских
елементів, що підгинаються), містять місця згину до 180°, що забезпечують
зазор між паралельними смугами металу, який дорівнює 2–3 товщинам
останнього і виробляються із заготовки товщиною 0,5–2,5 мм.
Для створення науково обґрунтованої технології виробництва
спеціальних гнутих профілів валковим формуванням тонколистового металу
виконано комплекс теоретичних і експериментальних досліджень місць згину
до 180°. Для виконання експериментальних досліджень деформованого стану
місць згину тонколистового металу до 180° необхідне вдосконалення
геометричного методу досліджень на базі цифрових технологій.
У роботі виконано аналіз напружено-деформованого стану металу при
валковому формуванні профілів з місцями згину до 180° методом механіки
суцільних середовищ з описом осередку деформації полем швидкостей
переміщень.
З метою кількісного та якісного аналізу результатів теоретичних
досліджень, отриманих з використанням методу механіки суцільних середовищ
була виконана перевірка теоретичної моделі з використанням програмного
комплексу Ansys. Порівняльний аналіз показав, що розбіжність результатів,
отриманих різними методами, не перевищує 3,6 %.
У роботі виконано комплекс експериментальних досліджень. Для
забезпечення експериментальних досліджень деформованого стану місць згину
до 180° на тонколистовому металі (0,5–2,5 мм) в дисертаційній роботі на основі
цифрових технологій розроблений програмний комплекс «Farseer», який
істотно
розширив
можливості
геометричного
методу.
Отримані
експериментальні дані після статистичної обробки апроксимовані функцією
виду 𝑒(𝜑) = 𝑓 cos 4 (0,8φ), що дозволяє оцінювати значення радіальних
деформацій в місці згину в ході технологічного проектування.
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Виконаний комплекс теоретичних і експериментальних досліджень
дозволив розробити практичні рекомендації для проектування технологічних
процесів валкового формування спеціальних гнутих профілів з елементами
згину до 180°, а також промислову технологію виробництва профілів
«Опалубка» і «Експозитор», що містять місця згину до 180°.
Ключові слова: профіль гнутий спеціальний, місце згину до 180°,
теоретичний аналіз, моделювання комп'ютерне, експериментальні дослідження,
технологія формування в валках.
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В
диссертационной
работе
решается
актуальная
задача
совершенствования технологии производства специальных гнутых профилей с
местами изгиба до 180° для тонколистового металла.
В результате анализа научно-технической литературы и патентных
источников установлено, что специальные гнутые профили с местами изгиба до
180° находят широкое применение в современном строительстве,
автомобилестроении, элементах конструкций телекоммуникаций и других
отраслях промышленности. Специальные гнутые профили, помимо элементов
двойной толщины (то есть участков с соприкосновением подгибаемых плоских
элементов), содержат места изгиба до 180°, обеспечивающие зазор между
параллельными полосами металла, равный 2–3 толщинам последнего и
производятся из заготовки толщиной 0,5–2,5 мм.
Для создания научно обоснованной технологии производства
специальных гнутых профилей валковой формовкой тонколистового металла
необходимо выполнить комплекс теоретических и экспериментальных
исследований мест изгиба до 180°. Для выполнения экспериментальных
исследований деформированного состояния мест изгиба тонколистового
металла до 180° необходимо совершенствование геометрического метода
исследований на базе цифровых технологий.
В работе выполнен анализ напряженно-деформированного состояния
металла при валковой формовке профилей с местами изгиба до 180° методом
механики сплошных сред с описанием очага деформации полем скоростей
перемещений.
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С целью количественного и качественного анализа результатов
теоретических исследований, полученных с использованием метода механики
сплошных сред, выполнена проверка теоретической модели с использованием
программного комплекса Ansys. Сопоставительный анализ показал, что
расхождение результатов, полученных разными методами, не превышает 3,6 %.
В работе выполнен комплекс экспериментальных исследований. Для
обеспечения экспериментальных исследований деформированного состояния
мест изгиба до 180° на тонколистовом металле (0,5–2,5 мм) в диссертационной
работе на основе цифровых технологий разработан программный комплекс
«Farseer», существенно расширивший возможности геометрического метода.
Полученные экспериментальные данные после статистической обработки
аппроксимированы функцией вида 𝑒(𝜑) = 𝑓 cos 4 (0,8φ), позволяющей
оценивать значения радиальных деформаций в месте изгиба в ходе
технологического проектирования.
Выполненный
комплекс
теоретических
и
экспериментальных
исследований позволил разработать практические рекомендации для
проектирования технологических процессов валковой формовки специальных
гнутых профилей с элементами изгиба до 180°, а также промышленную
технологию производства профилей «Опалубка» и «Экспозитор», содержащих
места изгиба до 180°.
Ключевые слова: профиль гнутый специальный, место изгиба до 180°,
теоретический анализ, моделирование компьютерное, экспериментальные
исследования, технология формовки в валках.
ABSTRACT
Plesnetsov S.Yu. Perfection of technology roll forming cold-formed sections
with elements of bending to 180°. – On the manuscript.
Thesis for scientific degree of candidate of technical sciences, specialty
05.03.05 – Processes and machines for pressure treatment. – National Technical
University «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkov, 2016.
The thesis is solved urgent task of improving technology of production of
special cold-formed sections from bending in some places up to 180° to the sheet
metal.
The analysis of scientific literature and patent sources revealed that special
bended profiles bending places up to 180° are widely used in modern construction,
automotive, construction elements of telecommunications and other industries.
Special formed sections apart elements of double thickness (i.e., portions with a touch
buckle plate members) comprise bending space 180°, providing clearance between
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the parallel strips of metal, equal to 3.2, and the thicknesses of the last manufactured
from a blank thickness of 0.5–2, 5 mm.
To create a science-based production of special cold-formed sections of sheet
metal roll forming technology is necessary to perform a set of theoretical and
experimental studies of places bending to 180°. To perform experimental studies of
the deformed state places the sheet metal bending up to 180° is necessary to improve
the geometric method based on digital technology research.
The paper analyzed the stress-strain state of the metal when the roll forming
profiles bending places up to 180° by continuum mechanics describing the
deformation zone field movement speeds.
With obtained using the method of continuum mechanics, performed
verification of the theoretical model using the Ansys software package for the
quantification and qualitative analysis of the results of theoretical research.
Comparative analysis showed that the discrepancy between the results obtained by
different methods, does not exceed 3.6%.
In this work the complex of experimental studies. For experimental studies of
bending strain state seats up to 180° on the sheet metal (0.5–2.5 mm) in the thesis on
the basis of digital technologies developed software complex «Farseer», significantly
enhance the ability of the geometric method. The experimental data obtained after
statistical processing approximated function of the form 𝑒(𝜑) = 𝑓 cos 4 (0,8φ), which
allows to estimate the values of radial deformations at the site of the bend in the
course of technological design.
Completion of the complex theoretical and experimental research allowed to
develop practical recommendations for the design of processes roll forming of special
cold-formed sections with bending elements up to 180°, and also industrial
production technology profiles «Planking» and «Expositors» containing bending
position to 180°.
Keywords: profile special bent, bend seat up to 180°, the theoretical analysis,
computer simulation and experimental studies, molding technology rolls.
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