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Реферат 

Основна частина магістерської дисертації «Розробка технології штампування та 

оснащення для виготовлення деталей машинобудівного виробництва» містить:                

136 стор., 96 рис., 28 табл., та 15 літературних джерел. 

Актуальність теми. Теорія обробка металів тиском направлена головним 

чином на визначення енергосилових параметрів процесів і здатність металу 

деформуватися без руйнування. Встановлення параметрів технологічного процесу 

впливає на експлуатаційні характеристики виробів. Перша головна задача теорії 

обробки металів тиском – встановлення раціональних енергосилових параметрів 

процесу з метою визначення зусиль деформації і енергетичних витрат на технологічні 

операції. Тому одним з поставлених завдань є уміння визначати енергосилові 

параметри в різних процесах обробки металів тиском. І хоча ці задачі достатньо 

докладно вирішені, проте, в багатьох практично важливих випадках визначення 

енергосилових параметрів процесу, зокрема роботи деформації, буває достатньо 

об’ємними і основана на різних наближеннях.  

Мета і задачі дослідження. Метою магістерської дисертації є розробка 

технологічного процесу виготовлення деталі, проектування штампу для її отримання, 

а також проектування та виготовлення пресового обладнання для реалізації 

техпроцесу. 

Об’єкт дослідження. Технологічні операції листового штампування 

(вирубування, пробивання, згинання). 

Предмет дослідження. Штампувальне оснащення та пресове обладнання. 

Методи дослідження. Операції листового штампування досліджувались з 

урахуванням технологічних параметрів (фактична товщина, матеріал деталі, 

оптимізація кількості операцій, способів розкрою матеріалу) в умовах діючого 

виробництва. 

Практичне значення отриманих результатів. Магістерська дисертація 

виконана на основі вирішення виробничих задач з реального виготовлення пресу та 

штампу для виготовлення деталі та запуску виробництва. 

Ключові слова. Прес, штамп, матриця, пуансон, зазор, заготовка, деталь. 
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Abstract 

The main part of the master's dissertation "Development of stamping technology 

and equipment for the manufacture of parts of machine-building production" contains:        

136 pages, 96 figures, 28 tables, and 15 references. 

Actuality of theme. The theory of pressure treatment of metals is aimed mainly at 

determining the energy parameters of processes and the ability of the metal to deform 

without destruction. Setting process parameters affects the performance of products. The 

first main task of the theory of metal forming is to establish rational energy parameters of 

the process in order to determine the deformation forces and energy costs for technological 

operations. Therefore, one of the tasks is the ability to determine the power parameters in 

various processes of metal forming. Although these problems are solved in sufficient 

detail, in many practical cases, the determination of the energy parameters of the process, 

in particular the work of deformation, is quite voluminous and based on various 

approximations. 

The purpose and objectives of the study. The purpose of the master's dissertation 

is to develop the technological process of manufacturing parts, designing a stamp to obtain 

it, as well as the design and manufacture of press equipment for the implementation of the 

technical process. 

Object of study. Technological operations of sheet stamping (cutting, punching, 

bending). 

Subject of study. Stamping equipment and press equipment. 

Research methods. Sheet stamping operations were investigated taking into 

account technological parameters (actual thickness, part material, optimization of the 

number of operations, methods of material cutting) in the conditions of current production. 

The practical significance of the results obtained. The master's dissertation is 

based on the solution of production problems for the actual manufacture of presses and 

stamps for the manufacture of parts and start production. 

Keywords. Press, stamp, die, punch, gap, blank, detail.  
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РОЗДІЛ 1. ВСТУП 

 

Листове штампування – спосіб виготовлення плоских або об'ємних 

тонкостінних деталей з листового матеріалу або полоси (штрипса) за допомогою 

штампів на пресах або без пресів. Листове штампування розділяється на гаряче та 

холодне. 

Гаряча штамповка. Операції гарячого листового штампування аналогічні 

операціям холодного штампування, але при складанні технологічного процесу 

потрібно завжди враховується нагрів. Складаючи креслення заготовки, треба 

враховувати утяжку металу під час вирубування, пробивання і згинання, а ще і 

ступінь жолоблення при охолодженні деталі, тому що її розміри при цьому дещо 

скорочуються. Ця обставина змушує збільшувати допуски на розміри порівняно з 

холодним штампуванням. Нагрівають заготовки в полум'яних та електричних печах, 

а ще в електронагрівальних пристроях. 

Холодне штампування – це найефективніший спосіб обробки матеріалів 

тиском, тому що він дозволяє отримати деталі, які не вимагають, у більшості 

варіантів, подальшої обробки різанням. Холодним листовим штампуванням 

виготовляють великі і дрібні деталі (рами та кузови автомобілів, шасі літаків, 

елементи обшивки суден, деталі годинникових механізмів тощо). 

Листове штампування дає суттєву економію у використанні металу та 

забезпечує водночас високу продуктивність. Але найбільший ефект при масовому та 

великосерійному виробництві. 

При холодному листовому штампуванні застосовуються вуглецева та легована 

сталі, алюміній та його сплави, мідь та її сплави, а також неметалеві матеріали: 

картон, ебоніт, шкіра, гума, фібра, пластмаса, що постачаються у вигляді листів або 

полос. 

Технологія листового штампування. Основним технологічним обладнанням 

для виготовлення виробів способом листового штампування є вібраційні ножиці   

(рис. 1.1), кривошипні (рис. 1.2) та гідравлічні (рис. 1.3) преси. Операції листового 
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штампування можуть бути поділені на два основні види: розділові та формозмінні. 

До основних розділових операцій належать: різання, вирубування та пробивання. 

Порізкою  називають операцію, де відбувається послідовне відділення частини 

заготовки по прямій чи кривій лінії. Застосовується різання для отримання готових 

деталей, так і розкрою листа на полоси потрібної ширини. При розкрої листа 

необхідно, щоб вихід деталей з листа був максимальним, а відходи були 

мінімальними. Раціональність розкрою визначається виходячи з підрахунку 

коефіцієнта використання матеріалу. Під коефіцієнтом розуміється відношення 

площі вирубаних деталей до площі листа. Операція різання проводиться за 

допомогою вібраційних, дискових, гільйотинних та інших ножиць. 

Вібраційні ножиці (рис. 1.1) є верстатом з короткими ножами. Верхній ніж 5 

отримує коливальні рухи від електродвигуна через 1 ексцентриковий механізм. 

Листовий метал встановлюють на столі 7 і посувають між верхнім 5 і нижнім ножами 

6 до упору 3, який може пересуватися і закріплюватися в скобі станини, 2,4 - головку, 

8 - стійка станини. 

   

Рис. 1.1. 

Вібраційні ножиці 

Рис. 1.2. 

Кривошипний прес. 

Рис 1.3. 

Гідравлічний прес 

 

Вирубка - операція з отримання заготовки замкнутого контуру (рис. 1.4.). 

Наведено креслення (рис. 1.5) і схема (рис. 1.6) типової деталі, що виготовляється з 

полоси вирубуванням. 
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Рис. 1.4. 

Операція вирубка 

Рис. 1.5. 

Креслення типової деталі 

Рис. 1.6. 

Схема вирубки типової деталі 

 

 

 

Пробивання - отримання отворів у деталі 

потрібної форми (рис. 1.7). Вирубка в металургії - вид 

механічної обробки металів та інших конструкційних 

матеріалів різанням, при якому матеріал, що вирубується 

або розрубаться, випробовує вплив значного зсувного 

механічного напруження до підвищення останньої вище 

межі текучості матеріалу. В результаті зсуву відбувається 

відокремлення однієї частини матеріалу від іншої.  

Рис. 1.7. 

Операція пробивання 

Вирубка або рубка це один із найдавніших видів механічної обробки відомої 

людству. Вирубка широко застосовується на стадії заготовки та на крайній стадії 

виробництва. 

 

Гнуття - операція, при якій плоскій 

заготовці надають вигнуту форму              

(рис. 1.8: 1 - пуансон; 2 - нейтральний шар; 

3 - матриця): R і r - зовнішній і внутрішні 

радіуси згинання, S - товщина матеріалу. 

Вона може бути V-подібна, U-подібна та ін. 

(рис. 1.9). 

 

Рис. 1.8. Операція гнуття 
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На рис. 1.10 представлений креслення деталі, отвори в якій отримані 

пробивкою. Після цього деталь вигнута на штампі. 

 

 

Рис. 1.9. Різновиди деталей гнуття 

Рис. 1.10. Креслення вигнутої деталі 

з отворами 

До основних формозмінних операцій відносять згинання, витяжку, 

відбортовку, обжим і формовку. 

Витяжка — операція, що перетворює плоску заготовку на порожню 

просторову деталь або напівфабрикат 2 (рис. 1.11). Витяжкою виготовляють не лише 

циліндричні деталі, а й складні за формою коробчасті, конічні та напівсферичні. При 

витяжці плоска заготовка 5 втягується пуансоном 1 в отвір матриці 3. Для запобігання 

утворення складок на заготовці при стискаючому напруженні застосовують   

прижими 4. 

 

Витяжка може бути без потоншення та з 

потоншенням. У першому випадку вона 

відбувається без помітної зміни, у другому 

змінюється не тільки форма заготовки, а й 

товщина її стінок. Якщо потрібно отримати 

глибоку витяжку, її ведуть у кілька переходів. На 

рис. 1.12 показано креслення типової деталі і 

металевого листа 1 (рис. 1.13), виготовленої 

штампуванням з витяжкою. 

Рис. 1.11. Операція витяжка 
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Рис. 1.12. Креслення типової деталі Рис. 1.13. Виготовлення деталі з витяжкою 

 

Відбортовка - операція утворення бортів 

по зовнішньому контуру листової заготовки або 

навколо заздалегідь пробитих отворів               

(рис. 1.14). Вона застосовується головним чином 

для утворення горловин у плоских деталей 2, 

необхідних як нарізання різьби, так і зварювання 

або складання. Зазвичай вона виконується 

послідовно (I, II, III) за один або кілька переходів 

у штампах, що складаються з пуансону 1 і 

матриці 3. Операцію відбортовки дуже часто 

виконують на кінцях труб при приєднанні до них 

фланців, за допомогою яких труби надалі 

з'єднуватимуться. 

 

Рис. 1.14. Операція відбортовка 

Обжим - операція звуження (зменшення) кінцевої частини порожнистих або 

об'ємних деталей. Здійснюється вона шляхом обтиснення матеріалу штампом зовні 

конічної матриці. При цьому конфігурація частини, що обтискується, цілком 

залежить від форми штампу. 

Формовка — операція, пов'язана з локальною зміною форми із збереженням 

конфігурації зовнішнього контуру деталі. Прикладом формовки може бути 
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виготовлення ребер жорсткості на машинобудівних деталях, і навіть збільшення 

розмірів по діаметру середньої частини порожнистої деталі. 

Технологічний процес обробки різних матеріалів тиском, як згадувалося вище, 

виробляють на пресах. Преси бувають гідравлічні та механічні (кривошипні, 

гвинтові, рейкові тощо). За призначенням преси поділяють на кувальні, 

штампувальні, листоштампувальні, карбунальні, обрізні, трубопрофільні, згинальні, 

правильні, брикетувальні (для виготовлення брикетів із шматочкових або 

порошкоподібних матеріалів), ковальсько-штампувальні автомати, 

термопластавтомати та ін. 

 

Кривошипні преси для гарячого 

штампування ГОСТ 6809-87Е (рис. 1.15) 

виготовляються тиском від 61,78 до 617,8 

кН (mc - одиниця сили та ваги). Вони 

складаються зі станини 1, повзуна 2,        

шатуна 3, кривошипного валу 4, колон 5, 

зубчастого колеса 6 і фрикційної муфти 7. 

Застосування пресів для гарячого об'ємного 

штампування дуже ефективно у порівнянні 

з іншим технологічним обладнанням. Вони 

забезпечують більш високу точність 

поковки при значній економії металу. 

Наявність у яких індукційного 

електричного нагрівання сприяє 

поліпшенню умов праці цеху:  

Рис. 1.15. Кривошипний прес. 

зменшуються шум і струс цеху, усувається задимленість виробничих приміщень. 

Управління пресом здійснюється органами регулювання та за допомогою стисненого 

повітря з цехової магістралі. 

На рис. 1.16 показаний прес для холодного штампування ГОСТ 9408-89Е, що 

складається з стойки 1, електродвигуна 2, циліндра врівноважування повзуна 3, 

зубчастого колеса 4, напрямних 5, повзуна 6 і преса столу 7. На подібних пресах 
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виготовляють як дрібні, так і великогабаритні деталі, наприклад, кузови автомобілів. 

Можливий тиск преса – 30,89 кН. 

Гідравлічні преси мають найкращу 

характеристику для глибокої витяжки та інших 

операцій листового штампування, так як 

здійснюють деформування металу з постійною 

швидкістю. Подібні преси широко застосовують в 

авіаційній та ракетобудівній промисловості. 

На рис. 1.17 та рис. 1.18 показані великі 

складальні одиниці літаків, деталі яких 

виготовлені пресуванням. Так, каркас підлоги 

пасажирської кабіни літака (рис. 1.17) включає: 

обшивку 1, шпангоут 2, стрінгери 3, поперечні 

балки 4 і повздовжні балки 5. А гондола турбо-

гвинтового двигуна літака (рис. 1.18) складається 

з обтічника втулки гвинта - 1 , повітрозабірника 2, 

кришки переднього капота 3, кришки заднього 

капота 4, люка 5, силовий ферми, кожуха 7, 

 

Рис. 1.16. прес для холодного 

штампування ГОСТ 9408-89Е 

стекателя 8, хвостової частини гондоли 9, силового шпангоута 10, рами 

маслорадіатора 11, силового шпангоута. 

  

Рис. 1.17. Каркас підлоги 

пасажирської кабіни літака 

Рис. 1.18. Гондола турбо-гвинтового 

двигуна літак 
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Прогресивні способи холодного листового штампування. Нові види 

штампування завдяки своїй простоті та економічності знаходять широке 

застосування в умовах дрібносерійного та одиничного виробництва. До них відносять 

штампування гумою, рідиною, вибухом, електрогідравлічну та ін. 

Штампування гумою. З її допомогою здійснюються розділові та формозмінні 

операції. При цьому пуансоном чи матрицею є гума. Штампування гумою найчастіше 

застосовують для виробів із тонколистового металу товщиною до 2 мм (алюмінію, 

мідних сплавів, мало-вуглецевої сталі). 

Штампування рідиною. В цьому випадку метал деформується під тиском 

рідини, набуваючи форми матриці. Цей спосіб застосовують для витяжки 

порожнистих деталей різної форми. 

Штампування вибухом. Для пластичного формозміни заготовки застосовують 

і вибухові речовини (вибухові газові суміші з метану, пропану, гіксогену та ін), що 

створюють високий тиск, під дією якого заготовка набуває форми штампу. 

Штампування вибухом застосовують для виготовлення великих деталей і деталей 

складної форми, коли виготовлення їх іншими способами неможливе (наприклад, 

сплави, які складно деформувати) або не економічно. Таке штампування не вимагає 

складного та дорогого обладнання. 

  Електрогідравлічне штампування. Цей метод характерний тим, що 

енергоносієм є високовольтний електричний заряд рідини. Розряд викликає появу 

ударної хвилі, яка деформує заготовку, надаючи їй необхідну форму. Цей спосіб 

штампування дає можливість виконувати всі операції холодного листового 

штампування з великою точністю та порівняно малими витратами. 

Магнітно-імпульсна формовка. Формовка виробів цим методом відбувається 

при створенні імпульсного магнітного поля навколо заготовки та взаємодії цього поля 

з імпульсними струмами, що протікають у заготовці. Внаслідок такої взаємодії у 

заготовці збуджуються вихрові струми, що призводить до утворення навколо неї 

також електромагнітного поля. Це створює передумови для динамічної дії на 

заготовку та її деформування. Цим способом здійснюють обтискання трубних 

заготовок, рельєфне формування, вирубування та ін.  
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РОЗДІЛ 2. ПІДГОТОВКА МАТЕРІАЛУ ДО ШТАМПУВАННЯ 

 

2.1. Контроль матеріалу 

Запуску матеріалу на виробництво передує контроль матеріалу, який 

поділяється на контроль зовнішнього вигляду та розмірів та контроль штампування. 

Контроль зовнішнього вигляду полягає у візуальному огляді поверхні матеріалу на 

відсутність видимих дефектів, надривів, глибоких подряпин. При зовнішньому огляді 

виявляють грубі відхилення від геометричної форми. Смуги та стрічки 

контролюються за шириною та товщиною, а листи — за товщиною. Контроль за 

товщиною здійснюється спеціальними мікрометрами. 

Під контролем штампування розуміється здатність листового матеріалу 

піддаватися різним формозмінювальним операціям штампування. Існує багато різних 

способів для оцінки штампування, деякі з них розглядаються нижче. 

Ряд досліджень показує, що про штампування матеріалу можна судити за 

результатами випробувань механічних властивостей. Механічні властивості не дають 

конкретних коефіцієнтів штампування, але отримані при випробуванні цих 

властивостей показники дозволяють досить точно визначити поведінку матеріалу при 

штампуванні. 

До показників механічних властивостей, що впливають на штампування, 

відносяться: межа міцності σв, межа текучості σт, відношення межі текучості до межі 

міцності; модуль пружності; показники повного подовження δ10 і δ5, повного 

поперечного звуження ψ; величини рівномірної деформації δрів і ψрівн. 

У загальному вигляді вплив механічних властивостей на штампування може 

бути охарактеризовано наступним чином. Межі міцності і текучості визначають опір 

матеріалу деформуванню. Чим вище межі міцності і текучості, тим більший опір 

деформуванню і тим вище напруження, що випробовуються матеріалом при 

штампуванні. 

Метали і сплави, що мають високу межу текучості σт, мають значну віддачу 

при штампуванні. 
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Відношення межі текучості до межі міцності σт/σв або різницю σв-σт є 

показниками пластичного деформування матеріалу без його руйнування. Чим вище 

відношення σт/σв або менше різниця σв-σт, тим менш сприятливі умови 

деформування, оскільки стан текучості цих матеріалів досягається лише при 

напруженнях, близьких до межі міцності матеріалу. Модуль пружності характеризує 

жорсткість матеріалу, тобто опір його пружним деформаціям при розтягуванні та 

стисканні. 

Деякі автори вважають, що пружна віддача і втрата стійкості (випучування) 

при дії стискаючих напружень можуть бути виражені через відношення ξ/σт чим 

більше це відношення, тим менше схильність до втрати стійкості та пружної віддачі. 

Показники повного подовження δ10 δ5 і повного поперечного звуження ψ 

дозволяють оцінити здатність листових матеріалів пластично деформуватися під дією 

напружень, що розтягують. Як правило, зі збільшенням δ10 і ψ технологічна 

пластичність підвищується. Слід зазначити, що показники подовження та 

поперечного звуження при різних видах обробки тиском, а також різних матеріалів 

можуть змінюватися по-різному. Я. Фрідман рекомендує наступним чином 

користуватися характеристиками ψ та δ для оцінки пластичності (табл. 1). 

Таблиця 2.1 

Оцінка пластичності матеріалів (за Я. Б. Фрідманом) 

Група 
Критерій статичної 

пластичності 
Матеріали Примітка 

А 

Подовження δ і 

звуження ψ  

(рівною мірою) 

Сплави, що не утворюють 

при розтягуванні шийки 

(алюмінієві литі, 

деякі бронзи, сталь 

Гадфільда) 

Величина повної 

пластичності завжди 

збігається з 

рівномірною 

величиною 

пластичності 

Б 

Тільки звуження ψ, а 

не подовження, 

Сплави, що утворюють 

шийку при розтягуванні 

(конструкційні сталі та мідні 

Величина повної 

пластичності значно 
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крім випадків 

розтягування довгих 

рівномірних 

перерізів-група В 

деформовані сплави) перевищує 

рівномірні величини 

пластичності та 

подовження δ10 (δ5) 

В 

Тільки подовження 

(а не звуження) 

Деформовані та відпалені 

алюмінієві, мідні та залізні 

сплави; при 

розтягуванні тонких 

перерізів (листи, дріт, троси 

тощо), у яких довжина L 

набагато більша за 

поперечний переріз F, вплив 

зосередженої деформації на 

загальне подовження 

мізерне 

За умовами 

деформації може 

бути використана 

лише здатність до 

рівномірної 

деформації, тому 

величина 

зосередженого 

звуження 

практично не має 

значення 

 

Величини рівномірного відносного подовження δрівн і відносного рівномірного 

звуження ψ дорівнює визначають область рівномірних пластичних деформацій (до 

утворення шийки) відповідне штампування деформації матеріалу без локальних 

потоншень, які зрештою призводять до розриву матеріалу. Обидві характеристики 

пов'язані між собою виразом (2.1): 

𝛿рівн =
𝜓рівн

1 − 𝜓рівн
                                                              (2.1) 

чим більше 𝛿рівн і 𝜓рівн, тим технологічніший матеріал. 

Алюміній, алюмінієві сплави і сталі мають низьке відношення σт/σв і високі 

δ10, δрівн ,ψ і ψрівн . Дослідження штампованості цих матеріалів та процес виготовлення 

з них деталей підтвердили їхню високу технологічну пластичність. Низька 

технологічна пластичність і штампування титанових і магнієвих сплавів знаходяться 

в прямій залежності від високого відношення σт/σв і низьких значень δ10, δрівн ,ψ і ψрівн. 
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Рис. 2.1. Схеми випробувань при дослідженні штампованості 

 

Таблиця 2.2  

Значення rм, rn та Z відповідно до схеми штампованості. 

Позначення а б в, г д 

rм 

rn 

Z 

(7÷8)S 

(4÷ 6)S 

(1,2÷1,25)S 

задається 

(4÷ 6)S або dn/2 

(1,2÷1,25)S 

задається 

задається 

задається 

- 

- 

- 

 

Як зазначалося вище, механічні випробування, виявляючи основні 

характеристики матеріалу, не дають абсолютних показників штампування. Тому 

визначення придатності матеріалів, особливо нових, проводять комплекс 

випробувань, що повторюють у зменшеному масштабі конкретні операції 

штампування. На рис. 2.1. а-д показані схеми випробувань при дослідженні 

штампованості, що включає витяжку, витяжки з фланцем, чеканку і згинання. 
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Для випробування на штампування застосовують спеціальні вимірювальні 

прилади, що дозволяють створювати умови для операцій формоутворення, близькі до 

виробничих. 

Прилади в основному використовують для визначення придатності матеріалу 

для витяжки, витяжки з фланцем та чеканки. Для оцінки придатності матеріалу до 

згинання використовують оснастку, рекомендовану ГОСТами. 

 

2.2. Підготовка матеріалу 

Підготовка матеріалу для штампування полягає у видаленні з поверхні 

окалини та слідів корозії. Поверхня матеріалу, що надходить на штампування, 

повинна бути вільною від окалини, оскільки вона не дозволяє успішно проводити 

будь-яку з операцій холодного штампування. При різанні, вирубці, пробивці і т. д. 

окалина призводить до швидкого затуплення ріжучих кромок ножів, пуансонів і 

матриць штампів і є причиною шорсткості та нерівності поверхні зрізу. При 

формозмінних операціях (рельєфне штампування, витяжка і т. д.) окалина, 

вдавлюючись в матеріал, викликає розрив деталі, що штампується, і псує поліровані 

робочі поверхні штампів (пуансонів і матриць). 

Корозія матеріалу також шкідливо впливає на різальну частину вирізних 

штампів і поліровану робочу поверхню формозмінювальних штампів, так як знижує 

їх стійкість. 

Необхідно відзначити, що навіть при видаленні слідів корозії поверхня стає 

рябуватий, товщина матеріалу, що штампується, нерівномірною, що при витяжці і 

формуванні може призвести до розривів матеріалу. Застосування у виробництві 

матеріалу, ураженого корозією, зазвичай не рекомендується. 

Матеріал із металургійних заводів має надходити без окалини та корозії. Тому 

операція травлення листів, іноді полос, не носить систематичного характеру і 

виконується у окремих випадках. 

Окалину або сліди корозії видаляють із поверхні матеріалу травленням і рідше 

обдуванням піском. Склад травильного розчину залежить від матеріалу листа 

(полоси). Так, для електротехнічної сталі використовують водні розчини фосфорної 
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кислоти; для сталі, міді, мідних сплавів – водні розчини сірчаної кислоти; для 

нержавіючої сталі - водні розчини азотної та соляної кислот; для алюмінію, 

алюмінієвих сплавів - розчини їдкого лугу. (їдкий натр, їдке калі і т. п.), кухонної солі 

та соляної кислоти. 

Після травлення листи промивають чистою гарячою водою, щоб щитки 

травильного розчину не псували матеріал. Алюмінієві листи після травлення в 

лужному розчині промивають водою, потім для нейтралізації залишків лугу — 

слабким водним розчином сірчаної кислоти, а потім знову водою. 

Після промивки листи сушать при температурі 100-150 ° С або частіше 

протирають тирсою листяних порід або ганчірками. 

 

2.3. Порізка листового матеріалу на полоси 

Різання листового матеріалу ножицями проводять для виготовлення полос і 

заготовок, що надходять далі на штампування, і для отримання заготовок, 

максимально відповідних за формою і розмірами готової деталі, що  надходять прямо 

на складання або обробку різанням. У першому випадку різання зводиться для 

отримання полос з одним заданим розміром (по ширині). У другому випадку, тобто 

при різанні штучних заготовок, число переходів залежить від форми заготовок і 

коливається зазвичай від двох до чотирьох. 

Для різання листів або полос використовують приводні паралельні, 

гільйотинні та дискові ножиці. Привідні ножиці з паралельно розташованими ножами 

і похило розташованим ножем (гільйотинні) застосовують в основному для різання 

полос або заготовок з прямолінійними та відкритими сторонами, ширина яких більша 

за товщину ножа. 

Схеми налаштування (розташування) переднього, заднього, бічних упорів та 

упорів-кутників для різання смуг та найпростіших за формою заготовок з контурами, 

утвореними ламаними лініями, показані на рис. 2.2. 
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Рис. 2.2. Налаштування упорів при порубці на гільйотинних ножицях. 

(відрізана частина матеріалу (відхід, смуга, заготовка ) заштрихована) 

 

По передньому 1 і задньому упорам 2 (рис. 2.2, а, б) ріжуть полоси (або 

заготовки) з паралельними сторонами, по бічному 3 і передньому або задньому 

упорам (рис. 2.2, в, г) - штучні заготовки з кутом 90° між сторонами, що обрізаються; 

по задньому і бічним упорам 3, упорам-кутникам 4 і додатковим упорам 5                           

(рис. 2.2, д, е) - різноманітні штучні заготовки, контур яких окреслений прямими, 

нахиленими відносно один одного під різноманітними кутами. При різанні заготовок 

невеликих габаритних розмірів складної форми як настановні пристрої 

використовують трафарети, що закріплюються в пазах столу ножиць. 

Різання смужок (або заготовок) виконують за заднім упором, якщо ширина 

полоси (заготовки) не перевищує наступних значень, що відображені у таблиці 3. 

Таблиця 2.3  

Відношення максимальної ширини полоси та товщини матеріалу 

Товщина матеріалу S в мм. до 0,5 0,6-1,0 1,1-1,5 1,6-2,0 

Ширина полоси або заготовки в мм. до 200 до 350 до 400 до 600 
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Ширші полоси або штучні заготовки (деталі) ріжуть по передньому упору 

(лінійці), встановленому на столі ножиць. При різанні по задньому упору слід 

користуватися спеціальними пристроями, що виключають провисання частини листа 

(заготовки), що відрізається. 

Крім звичайного різання на цих ножицях при використанні кутової підставки 

можна різати смуги та заготовки під кутом зі скошеною кромкою (фаскою) під 

зварювання. Кут фаски не повинен перевищувати 25-30°. 

Ножиці з паралельним розташуванням прямолінійних ріжучих кромок ножів 

застосовують рідко, головним чином для різання тонкого матеріалу, у всіх інших 

випадках використовують гільйотинні ножиці. 

Характеристиками гільйотинних ножиць є число ходів за хвилину, найбільша 

ширина листа, що розрізається (довжина різу), виліт і найбільша товщина матеріалу, 

що розрізається, при заданій межі міцності σв або опорі зрізу σср при куті створу ϕ. 

Якщо необхідно різати матеріал, механічні властивості якого відрізняються 

від властивостей матеріалу, записаного в паспорті ножиць гільйотин, то максимально 

допустиму товщину матеріалу S1, яку можна різати, не побоюючись перевантаження 

гільйотинних ножиць, визначають за формулою 2.2: 

𝑆1 ≤ 𝑆√
𝜎в

𝜎′
в

мм. або𝑆1 ≤ 𝑆√
𝜎ср

𝜎′
ср

мм.                                        (2.2) 

де 𝜎′
в і 𝜎′

ср - межа текучості і опору зрізу матеріалу, який необхідно різати в кг/мм2
. 

S, 𝜎в і 𝜎ср – аналогічні властивості матеріалу, що вписані у паспорті. 

Наведені формули справедливі лише за умови постійного кута ножів для обох 

випадків різання. 

Дискові ножиці з прямо поставленими ножами для різання листів на полоси та 

поздовжнього різання стрічкового матеріалу виготовляють з однією парою ножів 

(парно-дискові) та з кількома парами ножів (багато-дискові). 

Кількість пар ножів, що одночасно встановлюються, залежить від того, на яке 

число полос розрізається лист або рулон, а також від потужності приводу ножиць. 

Число пар ножів береться на одну більше числа смуг, що відрізаються. 
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Характеристиками дискових ножиць є найбільша товщина матеріалу, що 

розрізається при заданій межі міцності δв останнього і найбільше число пар дискових 

ножів, що беруть участь одночасно в різанні. 

Вище вказувалося, що одно-парні дискові та особливо багатодискові ножиці 

знаходять застосування при різанні стрічкового матеріалу в поздовжньому напрямку. 

Таке різання дозволяє отримувати з рулону стандартних розмірів стрічки необхідної 

ширини, що сприяє більш широкому використанню стрічкового матеріалу та його 

раціональному використанню. 

Загальна сумарна ширина полос, що відрізаються, повинна бути на 2-4 мм 

менше ширини розрізається листа або рулону, щоб крайні ножі зрізали частину 

матеріалу, усуваючи нерівності на кромках і підвищуючи точність різання. 

Різання стрічкового матеріалу в поздовжньому напрямку вимагає спеціальних 

ножиць. Схема таких ножиць показано на рис. 2.3. Ножиці складаються з чотирьох 

механізмів: розмотування, різання, зняття задирок і намотування. 

 

Рис. 2.3. Схема дискових ножиць для порізки листового матеріалу 

 

Механізм розмотування утворюють два обертові грибкові центри, один з яких 

пересувний, що дозволяє замінювати бухти. Стрічка з бухти 1 надходить у механізм 
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різання, де її ріжуть ножі 2 (два сполучені набори дисків). Диски сидять на валах 3, 

що легко виймаються з опор, що необхідно для переточування ножів і для 

налаштування на іншу ширину смуг. Між різальними дисками (ножами) посаджені 

сталеві кільця, що сприяють кращому затягуванню стрічки в зону різання. Кільця 

вільно перекочуються у пазу між дисковими ножами. 

Для встановлення оптимального перекриття між дисковими ножами 

передбачено регулювання одного з ножових валів 3 гвинтом 4. Після різання на 

кромках стрічок залишаються задирки, які знімаються дрібнозубими фрезами 5 

методом попутного фрезерування. Такий метод дозволяє окрім зняття задирок 

створювати необхідне зусилля натягу стрічки на ділянці від ножів до фрез. 

Фрези отримують привід від окремого електродвигуна та редуктора (на схемі 

відсутні). 

Стрічка, що розрізається, до фрез притискається роликами 6, що знаходяться 

під дією вантажів 7. Після зачистки задирок розрізані стрічки надходять у механізм 

намотування стрічок 8. Цей механізм забезпечує необхідне натяг стрічки для 

щільного намотування, автоматична зміна числа обертів касети, так як діаметр 

навертання касети змінюється. Такі ножиці високопродуктивні та забезпечують 

хорошу якість різання стрічок. 

Для різання стрічок малої ширини товщиною до 0,5 мм можна 

використовувати звичайний токарний арматурний верстат, з спеціальним 

пристосуванням. 

Різання листового матеріалу. Процес різання листових матеріалів на 

гільйотинних ножицях складається з трьох послідовних стадій: пружної, пластичної 

та руйнування (сколювання). 

У стадії пружних деформацій напруження в матеріалі, що розрізається, не 

перевищують межі пружності; у стадії пластичної деформації напруження в 

матеріалі, що розрізається, викликані тиском ножів, більше межі текучості, але менше 

опору матеріалу зрізу, і, нарешті, у стадії руйнування напруження в матеріалі 

відповідають опору зрізу. Початок стадії руйнування, тобто відділення однієї частини 
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матеріалу, що розрізається від іншої, відповідає зануренню верхнього рухомого ножа 

на 0,2-0,5 товщини матеріалу, що розрізається. 

Розглядаючи поверхню зрізу (рис. 2.4) відрізаної заготовки, відзначимо такі 

зони, що дають уявлення про послідовність процесу відрізки. 

Зони I і IV - зони зминання поверхні 

матеріалу, що розрізається верхнім і 

нижнім ножами. Глибина зминання 

залежить від властивостей матеріалу, що 

розрізається, і стану ріжучих кромок 

ножів. 

Зона II поверхні зрізу, що має вигляд 

вузької блискучої смужки, відповідає 

стадії пластичних деформацій, і, нарешті, 

зона III, що має матовий (шорсткий) 

вигляд, відповідає повному руйнуванню 

 

Рис. 2.4. Поверхня поперечного зрізу 

заготовки, що відрізана на ножицях. 

 (відділення однієї частини від іншої) матеріалу, що розрізається. Зони I, II та IV 

поверхні зрізу відповідають стадії пластичних деформацій, а зона III – поверхні зрізу 

стадії руйнування. 

Зауважимо, що чим вище твердість матеріалу, що розрізається, тим при 

меншому заглибленні рухомого ножа в матеріал закінчується процес різання, а отже, 

вужчою буде блискуча смужка і ширшою матова, і навпаки. 

У зоні, що примикає безпосередньо до площини різання заготовки, матеріал 

зазнає структурних змін у результаті зміцнення, одержуваного в процесі різання. 

Глибина шару із зміненою структурою залежить від товщини матеріалу, що 

розрізається, його механічних властивостей, стану ріжучих кромок ножів (ступеня їх 

гостроти) і зазору між ними в площині, перпендикулярній до руху. 

В результаті структурних змін та зміцнення змінюються механічні та фізичні 

властивості матеріалу. У зоні різання матеріал стає крихкішим, підвищується його 

твердість; при випробуванні на вигин частішають випадки утворення тріщин, а 
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магнітна проникність (трансформаторної сталі) різко падає. Дефектний шар усувають 

обробкою різанням або частіше термічною обробкою (відпалом). 

Різання металів, за винятком магнію і титану ВТ6 товщиною понад 1,5 мм, як 

правило, виробляють у холодному стані. Неметалічні матеріали типу гетинаксу, 

текстоліту, органічного скла перед різкою необхідно нагрівати. Органічне скло можна 

також розрізати дротом або тонкою стальною стрічкою, нагрітою до 300-400°С. При 

цьому величина подачі може доходити до 0,5 м/хв. Неметалічні матеріали нагрівають 

у печах інфрачервоного опромінення. Матеріали типу гуми перед порізкою слід 

змочувати, а фібру та картон зволожувати (вологість має становити 10-40%). 

На прикладі ножиць, потрібне зусилля Р в кг і робота А для різання 

обчислюються за такими формулами: 

- для ножниць, з паралельними ножами (зусилля P (2.3) та робота А (2.4)): 

𝑃 = 𝐿𝑆𝜎в                                                                  (2.3) 

𝐴 =
𝑃𝑆𝜆

1000
                                                                 (2.4) 

- для гільйотинних ножниць (зусилля P (2.5) та робота А (2.6)): 

𝑃 =
0,5𝑆2𝜎в

𝑡𝑔𝜑
                                                             (2.5) 

𝐴 =
𝑃𝑆𝑡𝑔𝜑

1000
                                                               (2.6) 

- для дискових ножниць, з прямими ножами (зусилля P (2.7) та обертаючий 

момент М (2.8)): 

𝑃 =
0,3𝑆2𝜎в𝑚

𝑡𝑔𝛼
                                                           (2.7) 

𝑀 = 0,125𝑘𝑆2𝐷𝑐𝑜𝑠𝛼𝜎в                                              (2.8) 

де L – довжина порізки в мм.; 

λ – коефіцієнт, відображає відношення середнього зусилля при порізці до 

максимального:  

при S<2 мм. λ=0,75÷0,55;  

при S=2÷4 мм. λ=0,55÷0,45;  

при S>4 мм. λ=0,45÷0,30; 
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М - обертаючий момент в кгꞏм; 

k = 1,2-1,4 – коефіцієнт, який враховує нерівномірність властивостей і товщини 

матеріалу; 

D – діаметр дискових ножів в м; 

ϕ – кут нахилу ножів гільйотини, в °. 

m – кількість пар дискових ножів багато-дискових ножниць; 

α – кут захвату (середній кут зони різання), таблиця 2. 

Таблиця 2.4 

Кут захвату (середній кут зони різання, вираховується з відношення) 

𝐷 − 𝑆

𝐷
 0,995 0,990 0,985 0,980 0,975 0,970 

α 6 8 10 11 13 14 

 

Ножі (геометрія та конструкція). Ножі для гільйотинної та паралельної порізки 

бувають цілісні та складові. В свою чергу у кожному із зазначених типів ножі 

поділяються на звичайні, наплавлені та складові (рис. 2.5). Цілісні ножі виконують 

так, як показано на рис. 2.5, а б. У першому виконанні (рис. 2.5, а) ножі мають чотири 

ріжучі кромки з кутом δ = 90°, що дозволяє тривалий час використовувати ножі без 

переточування (міняючи їх шляхом перестановки ріжучих кромок), але це призводить 

до збільшення тертя та погіршення умов різання, і також негативно позначається на 

стійкості ножів і якості поверхні зрізу у полос (заготовок), що відрізаються. Такі ножі 

застосовують при різанні тонкого матеріалу. Ножі, показані на рис. 2.5 б, що мають 

одну або дві ріжучі кромки звільняються від цих недоліків. 

 

Рис. 2.5. Ножі для гільйотинних ножиць. 
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Ножі для різання сталі, мідних, алюмінієвих і титанових сплавів виконують з 

такими кутами: кут різання δ=75-85°, задній кут α=30'-3°, передній кут γ=5-15°. Чим 

менше твердість матеріалу, що розрізається, тим менше кут різання δ (для особливо 

м'яких матеріалів δ= 60°). 

Кут створу ножів ϕ у гільйотинних ножиць приймають 1-5°. Чим більша 

довжина ножів, тим менше кут створу ϕ, оскільки при великій довжині ножів 

збільшення кута створу ϕ призводить до значного збільшення ходу ножів та висоти 

ножиць. 

Найбільш раціональні кути створу для матеріалу: 

- товщиною до 2 мм. ϕ=1-2°; 

- для товщини 2-4 мм. ϕ = 2°-2°30'; 

- для товщини 4-15 мм. ϕ= 2°30'-4°; 

- товщини понад 15 мм. ϕ=4-5°.  

Зазор між ножами Z у площині їх руху для сталі, латуні, алюмінію слід брати 

5—7% при товщинах матеріалу, що розрізається, S до 10 мм, а при                                                  

S > 10 мм Z — 0,1 – 0,2 мм. 

Цілісні ножі виготовляють із сталі У8А, У10А, Х12, 4ХС, 6ХС, 5ХВ2С, 

Х12Ф1. Перші дві сталі після термообробки повинні мати твердість HRC=56-58, а 

решта п'ять HRС=56-62. Для підвищення стійкості, особливо при різанні жароміцних, 

нержавіючих, електротехнічних сталей, а також матеріалів, що піддаються перед 

відрізкою нагрівання, ножі рекомендується виготовляти з легованих сталей 5ХВ2С, 

6ХС, Х12Ф1 або з інструментальних сталей з наступним наплавленням робочих 

кромок сормайтом сплавом Т15К6. Складові ножі (рис. 2.5, в) мають таку ж 

геометрію, як і цілісні. Ріжуча частина ножа виготовляється зі сталі 6ХС, Х12Ф1, а 

решта - зі сталі 50 або 45. Власне ножі складаються з окремих секцій довжиною                        

300-500 мм, що утримуються заклепками або гвинтами. 

Ножі для дискових ножиць. Ножі для різання полос (рис. 2.6) на одно-парних 

ножицях являють собою диски товщина яких залежить від ширини і товщини полос, 

що відрізаються. 
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Ножі по площині А 

ретельно шліфують, 

непаралельність цих площин 

не повинна перевищувати 

0,02 мм при D < 300 мм. Ножі 

встановлюють так, щоб вони 

перекривали одне одного. 

Величину перекриття ножів h 

беруть для сталі та латуні 

рівної (0,2-0,3)S, для міді – 

(0,3-0,5)S (на рис. 6). 
Рис. 2.6. Ножі для дискових ножиць. 

Кут захоплення α повинен бути меншим за 15°, а це можливо за умови: 

при𝑆 < 3мм.
𝐷 + 𝐷1

2
≥ (45 ÷ 70)𝑆; 

при𝑆 > 3мм.
𝐷 + 𝐷1

2
≥ (25 ÷ 30)𝑆. 

Кут різання δ=87-90°, передній кут γ=0-3°. Між ножами повинен бути зазор 

Z=(0,05-0,07)S. 

Точність та якість поверхні зрізу. Точність різання на ножицях залежить від 

типу ножиць, способу різання, товщини матеріалу, конфігурації відрізається 

заготовки (деталі), стану ріжучих кромок ножів, наявності та сили притиску листа та 

способу встановлення упору. У тих випадках, коли необхідна підвищена точність 

різання, слід замість заднього упору з ручним налагодженням застосовувати упори з 

механічним налагодженням. 

Таблиця 2.5.  

Точність різання на гільйотинних ножицях  

Товщина 

матеріалу 

(заготовки) в мм. 

Ширина полоси в мм. 

<50 51-100 101-200 201-300 301-500 >500 

Точність порізки в мм. 

<0,5 0,25 0,50 0,75 1,00 1,20 1,50 
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0,5-1,0 0,50 0,75 1,00 1,00 1,20 1,50 

1,1-2,0 0,75 0,75 1,00 1,25 1,50 2,00 

2,1-3,0 1,00 1,00 1,25 1,50 1,80 2,20 

3,1-5,0 1,00 1,25 1,50 1,50 2,00 2,50 

5,1-7,0 1,25 1,50 1,80 2,00 2,20 2,50 

7,1-10,0 1,50 1,80 2,20 2,20 2,50 3,00 

Примітки. 

1. При підвищеній точності ножиць та їх налаштування дані можуть бути 

зменшені на 40%. 

2. Непаралельність сторін полос не повинна виходити за межі допусків. 

Розмір зусилля прижиму орієнтовно становить (0,3-0,4 )Р (Р - зусилля різання 

в кг). Чим більше зусилля прижиму, тим точніше порізка. При різанні на гільйотинних 

ножицях внаслідок похилого розташування верхнього ножа відбувається вигин і 

скручування заготовок, що відрізається. 

Зі збільшенням кута створу ϕ вигин смуги та скручування збільшуються; чим 

вузька смуга, тим більше вона схильна до скручування. Величину вигину та кут 

скручування визначають досвідом. Після різання заготовок з титанових сплавів 

поверхні зрізу виходять жорсткими. Для видалення жорсткості кромки смуг, їх 

зачищають шліфувальним кругом. Величина допуску на зачистку після різання 

залежить від того, чи різання здійснювалося в холодному або в гарячому стані, і від 

товщини матеріалу. Для різання у холодному стані приймається допуск (0,22-0,25)S. 

Точність різання на дискових ножицях із прямо поставленими ножами 

відповідає 7-му класу точності. На багатодискових ножицях при ширині смуги 

(полоси) менше 50 мм точність становить ±(0,05–0,2) мм, чим тонший матеріал і 

вузька смуга, тим вища точність. 

На смужках часто залишаються задирки, які доводиться видаляти вручну 

спеціальними скребками. На стрічках з магніто-м'яких матеріалів задирки видаляють 

електрополірованням на змінному струмі частоти (50 Гц) в електроліті, що 

складається з 70% фосфорної кислоти, 12% хромового ангідриду, 10% сірчаної 

кислоти і 8% води. 
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2.4. Порізка (порубка) штампами на заготовки 

Безвідходною відрізкою (порубкою) у штампах можуть бути отримані 

різноманітні за габаритними розмірами деталі та заготовки товщиною                                     

від 0,2-0,3 до 5-6 мм. 

При великій товщині матеріалу в умовах одностороннього різання значно 

погіршуються форма і якість поверхні зрізу, і тому деталі таких товщин уникають 

виготовляти цим методом. В умовах безвідходного штампування нижня межа 

товщини лімітується міркуваннями зручності роботи з тонкими смугами, оскільки 

подача смуги (полоси) та її упор (фіксатор) становлять значні труднощі. Тому 

безвідходним і маловідходним штампуванням воліють отримувати листові деталі 

товщиною 0,5-3,0 мм з розмірами, що не перевищують 120х120 мм. 

На штампах ріжуть переважно малогабаритні штучні заготовки (деталі) із 

попередньо нарізаних полос. Найбільш широко різання в штампах використовується 

для заготовок з контуром, окресленим прямими лініями. На рис. 2.7 наведено кілька 

типових схем різання у штампах від смуги без відходів. Перша схема (рис. 2.7, а) 

показує спосіб різання заготовок з полоси, ширина В дорівнює ширині заготовки 

(деталі). Довжина заготовки L виходить переміщенням лінії до упору (виконання 1). 

Якщо упор та напрямні лінійки, між якими переміщається полоса, зробити 

регульованими, можна на одному штампі відрізати заготовки (деталі) різної ширини 

та довжини, тобто мати універсальний штамп. 

 

Рис. 2.7. Схеми порізки заготовок (деталей) у штампах: 1 – лінія порізки; 2 – упори. 
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Недоліком такого способу різання є косий зріз, що викликається вигином 

заготовки, що відрізається (деталі) на початку різання. У тих випадках, коли довжина 

заготовки, що відрізається (деталі) більше 30-40 мм, цей недолік може бути усунений 

застосуванням упору з жолобком (виконання 2). Друга схема (рис. 2.7,б) подібна до 

першої, але передбачає випадок одночасного різання (за один хід преса) п'яти 

прямокутних або квадратних заготовок (шириною і довжиною L). Третя схема               

(рис. 2.7, в) показує важливе рішення конструкції універсального штампу для різання 

прямокутних та квадратних заготовок безпосередньо з листа (лист показаний 

умовним пунктиром). На такому штампі, регулюючи пересувні упори, можна різати 

листи на полоси, полоси на заготовки, можна робити кутові вирізи у прямокутних 

заготовках, різати косинки та косинці за умови, що площа заготовок (деталей) 

становить понад 200 мм2, а товщина – менше 5 мм . Прижим у штампі забезпечує 

високу точність лінійних розмірів, а точність кутових розмірів визначається точністю 

положення ножів. 

Четверта схема (рис. 2.7, г) показує спосіб різання з полоси - прямокутників, 

косинок, трапецій та інших подібних до них геометричних фігур. Цей спосіб різання 

дозволяє отримувати за кожен хід преса дві заготовки (деталі). Одна із заготовок 

падає через отвір у матриці (за профілем та розмірами відповідне заготовки), а інша 

залишається на поверхні матриці і стикається з неї при черговій подачі полоси до 

упору або зісковзує під дією власної ваги (при похилому розташуванні преса). 

Щоразу полоса подається для різання на величину, що відповідає двом крокам. Цей 

спосіб різання, крім вищої продуктивності, забезпечує більш високу точність. 

Різання в штампах з відходом або, як частіше її називають, двостороннє 

різання, застосовується для заготовок (деталей), що виготовляються одно-мірної 

полоси без обрізки або з частковим обрізанням вздовж довгих сторін. Ширина смуг 

та стрічок зазвичай не перевищує 150 мм. 

На рис. 2.8 дано схеми, що ілюструють різання з відходом. Вони відрізняються 

один від одного формою робочої частини пуансона, що здійснює різання. Необхідною 

умовою отримання якісних заготовок (деталей) є правильне встановлення полоси по 

ширині щодо контуру пуансона, оскільки навіть незначну асиметрію кінцевих 
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ділянок добре видно. Ширина матеріалу (відходу) К, що видаляється відрізним 

пуансоном, якщо це не пов'язані з формою деталі, залежить від товщини матеріалу. 

При різанні заготовок (деталей) з полос завтовшки до 1 мм К≤3 мм, а при товщині 

понад 1 мм. К=(2-3)S. Якщо одночасно з порізкою деталі (заготовки) в ній 

пробивають отвори, то допуск на відстань між отворами повинен відповідати 7-9 

класам точності, так як відстань між отворами в процесі штампування не фіксується 

уловлювачами. Допуск по довжині теж грубий, він відповідає 7 класу. Штампи для 

різання з відходом роблять, як правило, із заднім розташуванням напрямних колонок 

або з розташуванням їх по діагоналі. 

 

Рис. 2.8. Схема порізки з відходами: 1 – пуансон; 2 – упор; 3 – деталь (заготовка); 

4 – пуансон для пробивання отворів; 5 – полоса. 

 

Зусилля при різанні на штампах залежить від форми ножа (відрізного 

пуансона) та способу його заточування і визначається за формулами для різання на 

ножицях з паралельним розташуванням ріжучих кромок ножів та гільйотинних 

ножиць. 

Якість та точність заготовок (деталей). За даними ряду заводів, в основному 

радіотехнічної промисловості, де ці процеси знайшли широке застосування, середня 

точність за розмірами, що отримуються в напрямку переміщення полоси, для 

матеріалу товщиною до 3 мм відповідає 5-му класу точності, товщиною 3-5 мм.            

7-му класу точності та більше 5 мм - 7-9-му класам точності. Якість поверхні зрізу 
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при односторонньому різанні відповідає 2-3-му класам чистоти, а при двосторонній-

3-4-му (ГОСТ 2789-59). 

При різанні за схемою, показаною на рис 2.7, а, точність по куту в залежності 

від товщини матеріалу і типу штампу (без бічного прижиму або з бічним прижимом 

полоси) становить від ± 40' до ± 2°. Якщо вихідним матеріалом є полоса, точність кута 

становить від ± 30' до ± 1° 30. 

При розрахунку виконавчих розмірів робочих частин штампів для 

одностороннього (безвідходного) різання деталей використовують                                  

формули 2.9 та 2.10: 

𝐿м
+𝛿м = 𝐿 + 0,5∆                                                       (2.9) 

𝐿𝑛−𝛿𝑛
= 𝐿м − 𝑍                                                     (2.10) 

де 𝐿𝑛 і 𝐿м – номінальні розміри матриці і пуансона в мм.; 

𝛿м і 𝛿𝑛 – допуски на розміри матриці і пуансона в мм.; 

L – номінальний розмір деталі в мм.; 

∆ - допуск на розмір деталі в мм.; 

Z – односторонній зазор між пуансоном і матрицею в мм.. 

Допуск на виготовлення матриці δм приймається за 3-м класом точності, але 

за умови, що його величина не перевищує 0,2Δ при різанні без прижиму і 0,3Δ при 

різанні з прижимом. 

Коефіцієнти 0,2 та 0,3 враховують появу додаткових завалів на кромці деталі 

при односторонньому різанні. Односторонній зазор має таке значення, таблиця 2.6: 

Таблиця 2.6  

Односторонні зазори 

S в мм. 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

Z в мм. 
0,025

0,015
 

0,05

0,03
 

0,12

0,07
 

0,2

0,125
 

0,3

0,18
 

0,4

0,22
 

 

У тих випадках, коли проводиться дво-крокове безвідходне штампування         

(рис. 2.7, г), виконавчі розміри пуансону та матриці розраховують за формулами для 

вирізки із замкнутим контуром.  
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2.5. Розкрій матеріалу 

Під загальним найменуванням «розкрій матеріалу» слід розуміти визначення 

розмірів заготовки (полоси або листа), а також взаємного розташування деталей, що 

штампуються з них. 

Визначаючи раціональність того чи іншого розкрою, необхідно враховувати 

не тільки як його економічність з погляду використання матеріалу. Розкрій повинен 

забезпечити високу якість деталі, високу продуктивність при вирізанні, простоту 

конструкції штампу та найвищу стійкість його робочих частин, а також зручність та 

безпеку роботи на штампі. 

Таблиця 2.7 

Зіставлення можливих варіантів розкрою для деталі 

Показники 
Одиниці 

вимірювання 

Варіанти розкрою згідно рис.9 

а б в г 

Економічність розкрою % 65 70,5 77,5 77,5 

Економія металу % - 5,5 12,5 12,5 

Продуктивність праці (в одну 

зміну) 

шт.

%
 

6000

100
 

6500

105
 

6800

113
 

11000

183
 

Необхідне зусилля пресу 
Т

%
 

58,5

100
 

37,5

64,5
 

31

53
 

62

106
 

Вартість проектування та 

виготовлення штампу 

грн.

%
 

166

100
 

140

84
 

120

72
 

180

108
 

 

На рис. 2.9 зображені чотири варіанти розкрою виготовлення планки, а у 

таблиці 2.6 наведено техніко-економічні показники цих варіантів. 

Найбільшу економію матеріалу (12,5%) дають варіанти розкрою на                          

рис. 2.9, в і г, причому продуктивність праці при розкрої за рис. 2.9, в становить 113%, 

а при розкрої по рис. 2.9,г 183% по відношенню до розкрою за рис. 2.9, а. 

Звідси видно, що варіант розкрою на рис. 2.9 г найбільш раціональний для 

велико-серійного і масового виробництва, а варіант на рис. 2.9, в - для серійного та 

дрібносерійного виробництва. 
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Рис. 2.9. Різні варіанти розкрою при штамповці планки. 

 

Загальне завдання розкрою матеріалу розпадається на три етапи: вибір ширини 

та довжини полоси; вибір способу розкрою листа, якщо він прийнятий як вихідна 

заготовка; використання відходів після різання та вирізки. 

Розкрій полоси. Під розкроєм полоси розуміється розташування (розкладка) 

деталей, що штампуються (заготовок) на поломі матеріалу, що визначає взаємне 

положення суміжних контурів, відсутність або наявність перемичок, їх величину. 

Бувають такі типи розкроїв:  

- з відходами-перемичками по всьому контуру деталі, що вирубається (заготовки);  

- з частковими відходами та без відходів (рис. 2.10, а-в).  

 

 

Рис. 2.10.  

Типи розкроїв:  

а – з перемичками;  

б – з частковими 

відходами;  

в – без відходів. 
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Відповідно до цього розкрої називаються з перемичками, маловідходними, 

безвідходними. 

Економічність розкрою полоси характеризується коефіцієнтом використання 

матеріалу та розраховується за однією з формул, наведених у таблиці 2.8. 

Таблиця 2.8 

Формули для розрахунку коефіцієнта використання матеріалу при штамповці 

з полоси або листа. 

Визначувана величина Коефіцієнт використання в % 

Кроковий коефіцієнт використання матеріалу при 

штамповці з полоси.  

Коефіцієнт використання матеріалу при штамповці 

з полоси. 

Загальний коефіцієнт використання матеріалу, що 

відноситься до листа (при штамповці з листа або 

при порізці полос з листа) 

Загальний коефіцієнт використання матеріалу, 

відноситься до листа за умови, що лист кроїться на 

полоси для двох або кількох різних деталей 

𝜂ш =
𝐹

𝐵𝐻ш
100 

𝜂 =
𝑛𝐹

𝐵𝐿
100 

 

𝜂л =
𝑁𝐹

𝐵л𝐿л
100 

 

𝜂л
 =

𝐹1𝑁1 + 𝐹2𝑁2+. . .

𝐵л𝐿л
100 

 

Позначення: 

В – ширина полоси в мм.; 

Hш – крок штамповки в мм.; 

n – кількість деталей (заготовок), які отримуємо з полоси; 

l – довжина полоси в мм. 

N – кількість деталей з листа; 

Bл і Lл – відповідно ширина і довжина листа в мм. 

 

У разі використання відходів на інші деталі, коефіцієнт використання 

матеріалу коригується. 

Розрахунок величини перемички. Величина перемички між деталями 

(заготовками), що вирубуються, і по краях полоси залежить від наступного: 
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1) конфігурації деталі (заготовки); чим складніший контур деталі, що 

вирубається (заготовки) і чим менше радіуси закруглення, тим більше повинні бути 

перемички; 

2) розмірів деталі (заготовки); зі збільшенням розміру деталі (заготовки), що 

вирубається, перемичка збільшується; 

3) товщини матеріалу, що штампується; із збільшенням товщини матеріалу 

ширина перемичок зростає; однак ширина перемички та товщина матеріалу не 

знаходяться у певній залежності; 

4) механічних властивостей матеріалу, що штампується; зі збільшенням 

пластичних властивостей матеріалу ширина перемичок збільшується, зі збільшенням 

твердості та межі міцності зменшується; 

5) способу подачі полоси, типу упорів (при ручній подачі) та типу захватного 

органу (при автоматичній подачі); 

6) способу вирубки, тобто проводиться звичайна вирубка або з поворотом 

полоси; при вирубці з поворотом полоси ширина перемичок збільшується внаслідок 

скривлення смуги після першого пропускання через штамп; 

7) необхідності подальшої зачистки заготовки, що вирубається; якщо потрібно 

зачистка по контуру, потрібно розмір перемичок збільшити на 20-30% в порівнянні з 

перемичками за відсутності зачистки; 

8) конструкції штампу; при вирубці в інструментальних штампах величина 

перемички менше, ніж у спрощених (листових або на гумі) та пластинчастих. 

 Зі сказаного можна зробити висновок, що: 

а) оптимальна величина перемичок повинна забезпечити високу якість деталі, 

економію матеріалу, стійкість штампу, жорсткість та міцність смуги при подачі, тобто 

зручність та безпеку роботи з нею; 

б) економічність розкрою при штамповці дрібних деталей (заготовок) менша, 

ніж при вирубці великих, оскільки за інших рівних умов питома величина відходу 

(віднесена до одиниці ваги або обсягу деталі) виявляється більшою у дрібних, ніж у 

великих деталей (заготовок); 
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Для визначення величин перемичок зазвичай користуються табличними, 

складеними з урахуванням узагальнення досвіду певної галузі промисловості. 

Звісно, у кожному даному випадку величина перемички підлягає коригування. 

При вирубці деталей невеликих габаритних розмірів з металів завтовшки більше             

2 мм, а головне простої форми, величина перемички може бути взята рівною                   

(0,37 - 0,6)S; чим товстіший матеріал, тим менший коефіцієнт при S. До використання 

зменшених перемичок слід вдаватися лише після ретельного аналізу. 

Необхідно вказати, що величина перемички впливає на стійкість вирубних 

штампів. При недостатній ширині перемички пуансони зміщуються в бік перемички, 

так як опір пуансону, що вдавлюється в матеріал, з боку цілої полоси буде більше, 

ніж з боку відходу, де є тільки тонка перемичка. 

У результаті зміщення пуансона відбувається зарубування матриці. Вказане 

явище особливо часто зустрічається при вирубці малогабаритних деталей із 

матеріалів товщиною понад 1 мм. Зменшення перемичок проти оптимальних на 30% 

знижує стійкість штампу на 20-30%, зменшення на 50% — приблизно на 50-70%, а 

при роботі без перемички (розрубування в упор, що використовується іноді в 

комбінованих штампах вирізки та витяжки для полегшення зняття смуги з              

пуансона) - у 2,5-3 рази. 

Крім розміру перемичок, на використання матеріалу великий вплив робить 

спосіб розкладки деталей (заготовок), що вирубуються. Відходи між деталями 

виникають через розбіжність контурів деталей (заготовок), що вирубаються, 

прилеглих один до одного, і розбіжності останніх з контуром полоси, що має форму 

прямокутника. Міждетальні відходи будуть меншими, чим більше форма деталі 

(заготовки) наближається до прямокутника, а також будуть меншими у випадку, якщо 

деталь (заготовка) має лінії, що співпадають (симетричні або обернено симетричні). 

Раціональний спосіб розкладки деталей (заготовок) визначають, враховуючи форму 

деталі (заготовку), її розміри, тип штампу, спосіб штампування та масштаби 

виробництва. 
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Аналіз різних форм деталей і способів розкладки показує, що немає форм 

деталей, які розкладаються лише одним властивим способом, як і немає розкладок, 

застосовуваних лише однієї форми деталей. 

Все різноманіття деталей, що штампуються, можна підрозділити на дев'ять 

груп, представлених у таблиці 2.9. 

Таблиця 2.9 

Групи деталей, що штампуються 

І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX 

  

 

     

 
 

I – прямокутники; 

ІІ – круги і багатокутники; 

ІІІ – еліпси і фланці; 

IV – трикутники і трапеції; 

V – напів-кольца і скоби; 

VI – Г-подібні; 

VII – Т-подібні; 

VIII – Н-подібні; 

IX – хрестоподібні. 

 

Для кожної із зазначених груп є своя індивідуальна розкладка, вона може бути 

прямою, похилою, зустрічною (з поворотом смуги) і багато-рядовою, при цьому в 

залежності від необхідної точності деталей розкрій матеріалу може проводитися з 

перемичками і без перемичок. Вирубка з перемичками дає більш точні деталі 

(заготовки), оскільки перемички по всьому контуру дозволяють компенсувати 

похибки подачі матеріалу. 
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При виборі способу розкладки деталей на полосі рекомендується враховувати 

наступне. При розкладанні деталей (заготовок) упоперек смуги або з нахилом 

підвищується продуктивність праці завдяки скороченню кроку подачі та досягається 

економія при різанні листів. 

Ширину полоси слід розрахувати відповідно до найбільшого розміру деталі, 

що вирубається (заготовок). 

При вирубці з вузької полоси вартість деталі (заготовки) вища, оскільки 

дорожчає процес різання на ножицях, а продуктивність за рахунок більш частих 

заправок смуг буде нижчою. 

Вузькі полоси, особливо з товстого матеріалу, вимагають більше часу для 

технологічного процесу, внаслідок введення операції правки після різання ножицями. 

У кожному конкретному випадку виявлення оптимального варіанту розкладки 

з погляду економії матеріалу необхідно проводити відповідні розрахунки. 

Конструкція штампу у разі використання вузької полоси та багато-перехідного 

послідовного штампування дуже незручна для експлуатації. Правило розкладки 

деталей (заготовок) може бути порушено і ширина полоси вибирається у напрямку 

найменшої розмірності деталі, якщо: 

а) для матеріалів товщиною понад 0,5 мм напрямок прокатки полоси збігається 

з напрямком вигину в наступній операції, а радіус згинання r<0.5S; 

б) габарити робочих органів автоматичної подачі унеможливлюють 

застосування широкої смуги; 

в) ширина полоси дорівнює ширині деталі, і проводиться вирубка з 

пробиванням або тільки вирубка. 

При розкладці деталей (заготовок) неправильної геометричної форми слід 

домагатися так званого «лінійного ефекту», при якому економія матеріалу 

досягається завдяки заходу деталей одна в одну (рис. 2.11, а). 

Слід пам'ятати, що з вирубані деталей складної конфігурації розкладка під 

кутом зазвичай дає можливість краще використовувати матеріал, ніж під прямим 

кутом. При цьому на початку і в кінці полоси виходить не менше двох деталей (при 

вирубці в один ряд), вирубаних в повному обсязі. Тому перш ніж прийняти такий 
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спосіб розкладки, необхідно перевірити, наскільки він є доцільним, і підрахувати 

кількість цілих деталей, одержуваних зі полоси, порівнявши ці результати з 

результатами при прямій розкладці деталей на полосі. 

 

Рис. 2.11. Приклади розкладок деталей на полосі: 

а – зі заходом заготовки одна на іншу; б – групові розкладка. 

  

Розкладка в кілька рядів, з погляду економії матеріалу, вигідніша за розкладку 

в один ряд. Вона дозволяє підвищити економічність розкрою на 5-16%. При розкладці 

в кілька рядів деталей (заготовок) зменшується величина бічних перемичок, що 

припадають на деталь (заготовку), а при зміщених рядах (шаховій розкладці) 

економія досягається завдяки зменшенню між детальних відходів та міжрядових 

перемичок. Однак перехід на розкладку в кілька рядів повинен бути обґрунтований 

техніко-економічним розрахунком. Для розрахунку кількості рядів рекомендується 

така формула (2.11): 

𝑛 = √[
З + Н

𝑄
+

(2𝐵′ − 𝐵′′)𝑡𝜎

106
]

𝑁

(𝑐2 − 𝑐1)(1 + 𝑎)′
                      (2.11) 

де З – середня зарплата робочого на даній операції за зміну, в грн.; 

Н – цех витрати, в грн.; 

Q – продуктивність за зміну, в шт.; 
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𝐵′ - ширина полоси, при розкладці в один ряд, в мм.; 

𝐵′′ - ширина полоси, при розкладці у кілька рядів, в мм.; 

t – шаг штамповки, в мм.; 

σ – вартість 1 м2 матеріалу, в грн.; 

с1 – вартість однорядного штампу, в грн.; 

с2 – вартість кілька-рядового штампу, в грн.; 

α – коефіцієнт, який залежить від відношення вартості проектування до вартості 

виготовлення штампа; 

N – річна програма випуску деталей в шт.. 

Вище зазначалася особлива вигідність шахової розкладки деталей (заготовок) 

при багато-рядовому розкрої. Однак це не завжди получається краще. 

Для кожної кількості рядів є гранична кількість деталей (заготовок), меншою 

за яку вигідність шахової розкладки порівняно з паралельною розкладкою 

виключається. Це зобов'язує, особливо у випадку штампування з коротких смуг, перш 

ніж приймати шахматну розкладку, перевірити економічність розкрою розрахунком. 

Значна економія матеріалу досягається при груповій розкладці (рис. 2.11 б), 

коли міждетальні відходи або технологічні відходи від великих деталей або            

заготовок 1, так званих основних, використовуються для виготовлення дрібних 

деталей (заготовок) 2 з урахуванням необхідної комплектності. Ефективна також 

розкладка, при якій підбираються різні деталі (заготовки) з контурами розгорток, що 

взаємно вписуються. Групова розкладка широко використовується при вирубці 

деталей на листових штампах та штампах на гумі. 

Якщо для деталей (заготовок) найпростішої геометричної форми основним 

способом для знаходження найвигіднішої розкладки їх на смузі (стрічці) є 

аналітичний (розрахунковий), то для фасонних деталей (заготовок) йому слід віддати 

перевагу графічному. 

Для виявлення графічним способом оптимальної розкладки деталей на полосі, 

слід викреслити деталь на кальці у двох примірниках з нанесенням на її контурі 

значень перемички т (якщо розміри деталі невеликі, викреслювати слід у збільшеному 

масштабі). 
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Накреслені на кальці деталі переміщують один відносно одного так, щоб 

контур першої деталі (рис. 2.12, а), накреслений суцільною лінією, не перекривав 

контуру другої деталі з урахуванням перемички (цей контур нанесений штриховою 

лінією). Потім через найбільш виступаючі точки контуру деталі проводять дотичні 

лінії АА і ББ, вони повинні бути паралельні один одному. Відстань між дотичними, 

збільшена на 0,4т, це і буде ширина полоси В. 

Знаючи ширину полоси, не складно визначити площу заготовки, що припадає 

на одну деталь. Для цього проведемо прямі через однойменні елементи двох 

суміжних деталей і отримаємо прямокутник абвг, який відображає площу матеріалу, 

що необхідна на дві деталі. Зіставляючи площу деталі і заготовки, що припадає на 

одну деталь, або, точніше, загальну площу полоси з сумою площ деталей, що 

вирубуються з неї, при різних варіантах розкладки, визначають коефіцієнт 

використання матеріалу. 

Таким чином позначають кілька можливих варіантів розкладки та вибирають 

оптимальний. У тих випадках, коли результати одного варіанту рівні або майже 

збігаються з результатами іншого, перевага надається варіанту з ширшою смугою і 

меншим кроком, що дає економію при різанні листа на смуги і зменшує час, який 

витрачається на вирізку. 

 

Рис. 2.12. Графічний спосіб  визначення ширини полоси: 

а – розкладка на полосі; б – деталь 
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Розрахунок ширини полоси. Знаючи величини перемичок між деталями і між 

краєм полоси і деталями, а також розкладку деталей (заготовок), що вирубаються, 

можна розрахувати ширину полоси.  

Якщо полоси надходять на штампи з обрізанням кромки кроковими ножами, 

номінальна ширина смуги (стрічки) розраховується за формулами: 

при штампуванні з одним ножем (рис. 2.13 а): 𝐵 = 𝑏 + 1,5𝑚1 + 𝐶 + 0,5∆ш; 

при штампуванню з двома ножами (рис. 2.13 б): 𝐵 = 𝑏 + 1,5𝑚1 + 2𝐶 + 0,5∆ш; 

де ∆ш – мінусове відхилення на ширину полоси в мм.; 

С – допуск для обрізки шаговим ножем, в мм.. 

Таблиця 2.10.  

Відношення товщини матеріалу до допусків для обрізки 

Товщина матеріалу S в мм. До 0,5 0,6-1,0 1,1-2,0 2,1-3,0 

Допуск С для обрізки кроковим ножем  1,0 1,5 2,0 2,5 

 

 

Рис. 2.13. Схема вирубки з використанням шагових ножів: 

а – з одним ножом; б – з двома ножами. 

 

Штампи з обрізанням смуги ножами застосовують при багато-перехідному 

послідовному штампуванні (комбіновані штампи послідовної дії) і штампуванні 

складних, але малих за розміром деталей (заготовок) в одно-перехідних штампах. 

Наявність крокових ножів унеможливлює постійних упорів. Штампам з кроковими 

ножами притаманні такі недоліки: 
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а) при розташуванні крокових ножів у комбінованих штампах послідовної дії 

один проти одного стає не можливим повне використання полоси по довжині. При 

розташуванні крокових ножів по діагоналі перші удари виходять неякісними; 

б) застосування крокових ножів пов'язане з додатковою витратою матеріалу; 

вказаний недолік можна виключити, якщо використовувати штампи з кроковим 

ножем, розташованим у відході. 

 Розкрій листа. Питання доцільності у розкрої листа зводиться до 

визначення кількості полос, які можна отримати з листа, отже, і загальної кількості 

деталей (заготовок) і коефіцієнта використання матеріалу при поперечному і 

поздовжньому розкроях. Зіставляючи коефіцієнти використання листа при 

поперечному (рис. 2.14, а) і поздовжньому (рис. 2.14, б) розкроях, можна вирішити 

питання економічно вигідному варіанті. 

 

Так як при обох варіантах часто є 

значні втрати матеріалу, рекомендується 

вдаватися до комбінованого розкрою, 

при якому частину полос (заготовок) 

відрізають вздовж, а частину поперек 

листа (рис. 2.14, в) або лист кроять на 

полоси різної ширини. У тому випадку, 
Рис. 2.14. Розкрій листа 

коли при паралельному розташуванні рядів виходять великі відходи по краях листа, 

а технологічний процес допускає лише однорядову порубку зі смуги, можна 

застосовувати косий розкрій. 

Розрахунок норм витрати листового матеріалу. Технічною нормою витрати 

матеріалу (основного) називається кількість матеріалу, який необхідний для 

виготовлення одиниці готової продукції відповідно до встановленої конструкцією, 

технологічним процесом і нормальними організаційно-технічними умовами 

виробництва. 

Норма витрати листового матеріалу на деталь, що штампується, залежить від 

прийнятого способу розкладки деталей на полосі, розкрій листа на полоси 

розраховується за формулою 2.12: 
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𝐻д =
𝐺

𝑁
=

𝛾𝑆 (𝐿 +
𝛿
2) (𝐵 +

∆
2)

1000𝑁
                                     (2.12) 

де G – маса листа в кг.; 

N – кількість деталей з листа в шт.; 

S – товщина листа в см.; 

L – довжина листа в см.; 

B – ширина листа в см.; 

δ і ∆ - додатні відхилення по довжині і ширині листа в см.. 

Основним показником використання матеріалу є коефіцієнт η, що 

визначається за формулою 2.13: 

𝜂 =
𝐺п ∙ 100%

𝐻д
                                                       (2.13) 

де 𝐺п – чиста маса деталі в кг. 

Шляхи зниження витрат листового матеріалу. Економічність холодного 

штампування у багатьох випадках знижується через недостатнє використання 

матеріалу. Як показує дослідження кількох заводів, втрати матеріалу на відходи 

становлять 35-45%, а в інших випадках і більше. 

Заходами щодо зниження витрати матеріалу, крім економічного розкрою 

листа або полоси, є: використання відходів та конструктивно-технологічне 

відпрацювання деталей, що штампуються. 

Відходи при штампуванні можна поділити на дві групи: 

1) постійні відходи, що включають відходи розкрою (відходи форми 

заготовок; відходи некратності; відходи, викликані особливими вимогами до 

розташування на полосі), та технологічні відходи; 

2) випадкові відходи в результаті розкрою немірного матеріалу та у вигляді 

бракованих деталей (заготовок). 

Відходи першої групи можна використовувати шляхом: 

а) вирубкою деталей або заготовок безпосередньо з відходів одночасно з 

вирубкою основних деталей (для цієї мети можуть бути використані комбіновані 

штампи послідовної або поєднаної дії); 
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б) вирубка деталей або заготовок із відходів на спеціально виготовлених для 

цієї мети штампах; 

в) вирубка великих відходів на мірні полоси чи картки з наступним 

вирубанням деталей чи заготовок на штампах. 

Про використання випадкових відходів зважаючи на їх різноманітність 

вирішують окремо в кожному конкретному випадку. Іноді збільшення поверхні 

відходів їх прокочують на меншу товщину. 

Ступінь використання матеріалу значною мірою залежить від конструкції 

деталей, що штампуються. Конструкція має не лише задовольняти вимогам, а й бути 

технологічною. Під технологічністю деталі слід розуміти таке поєднання 

конструктивних елементів, що забезпечує просте та економічне виготовлення 

деталей. 

Основними показниками технологічності деталей холодної штамповки є: 

найменші витрати матеріалу та кількість операцій та низька їх трудомісткість; 

відсутність подальшої механічної обробки; найменша кількість застосовуваного 

обладнання та необхідного оснащення, скорочені терміни та витрати на підготовку 

виробництва (за рахунок застосування групових методів виробництва); застосування 

робітників низької кваліфікації, висока продуктивність праці, підвищення стійкості 

штампів. 

Загальним результативним показником технологічності деталей, що 

штампуються, є найменша собівартість їх виготовлення. Велику роль раціональному 

розкрої і витраті матеріалу грає визначення оптимального контуру деталі. При 

визначенні найбільш вигідного розкрою частину контуру деталі, яка не впливає на 

роботу самої деталі, можна змінити так, щоб створити кращі умови розкрою. 

Істотну економію можна отримати з допомогою зниження товщини матеріалу. 

Щоб зберегти необхідну жорсткість, на деталі треба вичавлювати ребра жорсткості, 

закочувати краї і т. д. Нарешті, величезним резервом економії матеріалу є правильний 

вибір технологічного процесу. 

 

 



49 

 

2.6. Висновок до розділу 

У даному розділі розглядається підготовка матеріалу до обробки тиском, а 

саме – штампування - спосіб виготовлення плоских або об'ємних тонкостінних 

деталей з листового матеріалу або полоси (штрипса) за допомогою штампів на пресах 

або без пресів. Способи перевірки матеріалу та оптимізації, варіанти порізки металу 

на полоси, полос на заготовки або деталі. Різноманітність розкроїв та їх аналітичний 

розрахунок, який підтверджує реальну оптимізації.  
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РОЗДІЛ 3. ОПЕРАЦІЯ ЗГИНАННЯ 

 

3.1. Процес гнуття 

Гнуття є однією з найбільш поширених формозмінювальних операцій 

холодного штампування, яке широко використовується для отримання різних деталей 

з листового матеріалу, профільного прокату, труб та дроту. 

Різноманітність згинальних операцій безперервно збільшується за рахунок 

нових принципів конструювання та технології виготовлення машин та механізмів. 

Литі та ковані заготовки замінюються штампованими деталями, що виготовляються 

з гнутих елементів або профільний прокат з легких профілів замінюється 

заготовками, що отримані за допомогою згинання зі полоси або штрипса. 

В залежності від розмірів та форми деталі, перерізу вихідного профілю та 

характеру виробництва гнуття здійснюється у штампах, на кривошипних, 

ексцентрикових, фрикційних та гідравлічних пресах; на спеціальних ручних чи 

механізованих пристроях та на спеціальних згинальних та профілірувальних 

верстатах. Гнуття деталей з малим радіусом скруглення дрібних і середніх розмірів 

здійснюють, як правило, в штампах. Операція гнуття характеризується відносним 

поворотом частини заготовки навколо деякої лінії, цю лінію називають лінією 

згинання. Гнуттям без нагріву деталі виконують з листового металу (заготовки) 

різних габаритних розмірів товщиною від 0.01 мм до 100 мм, що мають у 

поздовжньому та в поперечному перерізах різноманітні профілі. 

Для забезпечення достатньої точності висота Н прямої частини стінок, що 

відгинаються («полочок») деталі (рис. 3.1, а) повинна бути більша подвійної товщини 

стінок заготовки, тобто Н-r≥2S (за умови, що S < 5 мм). 

Якщо ця умова не виконується, тобто деталь має меншу висоту Н стінок, що 

згинаються, тоді необхідно в заготовці, яку потрібно зігнути, попередньо 

видавлювати канавки (рис. 3.1 б) шириною b≥S і глибиною h=(0,1—0,3)S або 

виготовляти деталь з подовженими полицями (Н > 2S) і фрезерувати їх після операції 

згинання, що ускладнює технологічний процес та здорожує вартість виготовлення. 
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Якщо деталь має П-подібну форму і бічні сторони похилі до зони деформації 

(рис. 3.1, в), неможливо забезпечити якісне згинання. На кінцях похилих полиць у 

місці вигину виходить зминання заготовки, тобто не повний її вигин. Такі деталі слід 

конструювати так, як показано малюнку умовно тонкою лінією. 

Для точного фіксування заготовок у штампах та запобігання їх зсуву в момент 

згинання бажано передбачати в деталях технологічні отвори. 

Дуже важливим параметром, що визначає зміст та тривалість технологічного 

процесу виготовлення деталі та конструкцію згинальних штампів, є внутрішній 

радіус згинання на деталі (рис. 3.1, а). 

 

Рис. 3.1. Деталі, які піддаються згинанню 

 

Максимальний допустимий радіус гнуття rmax, при якому операція згинання 

зберігається, можна вирахувати за формулою 3.1: 

𝑟𝑚𝑎𝑥 =
휀𝑆

2𝜎𝑇
                                                              (3.1) 

Мінімальний радіус згинання r встановлюється згідно гранично допустимих 

деформації крайніх волокон. При переході цих границь, матеріал деталі 

перетворюється на область руйнування, що виявляється у появі тріщин на зовнішній 

поверхні деталі. 

Мінімальний радіус згинання залежить від механічних властивостей матеріалу 

деталі, кута згинання, що зумовлює напруження розтягнення зовнішніх волокон 
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матеріалу, напрямки лінії згинання щодо напрямку прокатки, стану кромок заготовки, 

що згинається (наявність чи відсутність задирок по краю заготовки та їх 

розташування відносно лінії гнуття). 

Вплив кожного з вищенаведених факторів: 

а) чим менше подовження металу, тим більший радіус згинання; 

б) зі зменшенням кута згинання, особливо у металів з малим відносним 

подовженням, величина радіуса r повинна бути збільшена; 

в) при рівних умовах, найменше значення радіусу згинання r тоді, коли лінія 

згинання розташована поперек напрямку прокатки; при розташуванні лінії згинання 

під кутом 45° або за напрямом прокатки радіус згинання повинен бути збільшений; 

г) при наявності задирок на кромці заготовки (вирізаної або відрізаної) за 

умови, що гнуття виконується з розташуванням задирок назовні, тобто у бік матриці, 

вимагає значного збільшення радіуса r. 

Значення мінімально допустимих радіусів згинання r для зачищених від 

задирок заготовок (або не зачищених), але з задирками, зверненими у бік згинального 

пуансону відносно товщини S заготовки, наведені в таблиці 3.1 або можуть бути 

розраховані за формулою 3.2: 

𝑟 =
𝑆

2
∙ (

1

𝛿
− 1)                                                                 (3.2) 

де δ – відносне подовження (у відносних одиницях). 

У тих випадках, коли радіус r менший від значень, наведених у таблиці 3.1, 

необхідно в області згинання видавлювати канавки (рис. 3.1, б) після попередньої 

згинання або карбувати (висаджувати) кут. 

Наведені мінімальні радіуси згинання належали до радіусів, що формуються 

пуансоном. Якщо деталь має форму скоби з горизонтальними полицями (рис. 3.1 г) і 

виконується в одному штампі, то радіус rM, що повернутий у бік матриці, повинен 

бути більше 3S. 

Якщо rM<3S, то в процесі згинання на бічних полочках деталі можливі 

вм'ятини та задирки, що особливо небезпечно для металів, що мають покриття. При 



53 

 

необхідності малого радіусу на деталі процес згинання слід проводити за дві операції: 

згинання в матриці з rM>3S, а тоді доведення (можливо чеканка) до заданого радіусу. 

Радіуси скруглення у скоб повинні бути рівними, якщо ця умова порушена, 

отримати деталь з однаковою висотою полочок важко. 

У разі відгинання язичків у деталей товщиною понад 1,5—2 мм необхідно 

передбачати місцеві вирізи для запобігання розривам і тріщинам (рис. 3.1, д) ширина 

вирізу b=S, глибина R>r. При згинанні вузьких деталей шириною B<25S може 

з’явитися «випучування» в області згинання. Якщо таке «випучування» не допустиме, 

в такому випадку необхідно передбачити спеціальні вирізи як зображено на рис. 3.1,д. 

Якщо необхідно виконати згинання плоскої деталі (полоси) на ребро, то радіус 

згинання повинен бути більше чотирьох ширин деталі (полоси) при згинанні в 

штампах і трьох ширин при згинанні на роликових машинах. 

 

Щоб уникнути значної зміни 

розмірів деталі в результаті 

пруженіння, треба на деталі 

видавлювати одне або кілька 

ребер жорсткості впоперек 

лінії згинання (рис. 3.2 а) або 

утворювати на деталі борти 

(рис. 3.2 б). Необхідно 

відзначити, що пруженіння 

може бути зменшено і за 

рахунок застосування для 

виготовлення деталі матеріалу 

з малою межею текучості, але 

з найбільшим модулем 

пружності. 

Рис. 3.2. Ускладнені деталі, що згинається: 

а – ребра жорсткості; б – борти. 
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Таблиця 3.1.  

Мінімальні радіуси r при згинанні листових заготовок (кут гнуття 90°) 

Матеріал 

Склад матеріалу  

відпалений або 

нормалізований 
наклепаний 

 

Розташування лінії згинання  

впоперек 

волокон 

прокату 

вздовж 

волокон 

прокату 

впоперек 

волокон 

прокату 

вздовж 

волокон 

прокату 

 

Сталь: 

05; 0,8кп 

08; 10; Ст. 1; Ст.2 

15; 20; Ст. 3 

25; 30; Ст. 4 

35; 40; Ст. 5 

45; 50; Ст.6 

55; 60; Ст. 7 

Нержавіюча сталь 

Мідь М1, М2, М3 

Латунь Л62, Л68 

Латунь ЛС59-1 

Бронза Бр.ОФ 6,5-0,15 

Бр.КМц 3-1 Бр.А5 

Бронза БрОЦС 4-4-2,5 

Алюміній 

Алюмінієві сплави 

Д1 

Д16М 

Д16Т 

 

- 

- 

0,1 

0,2 

0,3 

0,5 

0,7 

- 

0 

0 

0,2 

0,5 

 

1,0 

0 

 

0,5 

1 

2 

 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,8 

1,0 

1,3 

- 

0,3-0,5 

0,3-0,4 

0,5 

1,2 

 

2,5 

0,3-0,4 

 

1 

1,5 

3 

 

0,2 

0,4 

0,5 

0,6 

1,0 

1,0 

1,3 

2,5 

1,0 

0,5 

0,8 

- 

 

- 

0,5 

 

1,5 

1,5 

3 

 

0,5 

0,8 

1,0 

1,2 

1,5 

1,7 

2,0 

6,5 

2,0 

0,8 

1,4 

- 

 

- 

0,8 

 

2,2 

2,5 

4 
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Примітка: 

1. Для гнуття під кутом 45° відносно напрямку прокату необхідно брати середнє 

проміжне значення r в залежності від кута нахилу лінії гнуття. 

2. Якщо наявні задирки, що розташовані на зовнішній стороні деталі, значення 

радіусу необхідно збільшувати в 1,5-2 рази. 

3. Коли кут згинання становить 120-150°, значення r необхідно збільшувати на 1,2-

1,3, а якщо менше 90°, то на 0,8-1. 

 

При проектуванні деталей, що виконуються операцією гнуття, є можливість 

надати форму з мінімальною кількістю перегинів, так як кожен перегин не тільки 

здорожчує деталь, але і є додатковим джерелом похибок. 

За наявності кількох ліній згинання бажано, щоб їх довжини різко не 

відрізнялися наступна відносно попередньої. При згинанні деталей типу показаних на 

рис. 3.3, а деталь стягуватиме у бік ділянки з більш довгою лінією згинання. 

 

У деталях, що має різну висоту 

бокових полочок (рис. 3.3, б), 

ділянка, що згинається 

неодночасно з іншою, получиться 

викривленою. 

Мінімально допустимі радіуси 

згинання труб залежать від 

механічних властивостей металу, 

від величини допустимого 

потоншення стінок, від кута 

згину, а також від допустимої 

величини хвиль на увігнутій 

стороні та допустимої овальності. 

Рис. 3.3. Деталі, складні для згинання: 

а – велика різниця у довжинах лінії згинання; 

б – нерівномірна висота бокової полочки. 

Мінімальний радіус згинання повинен бути більше 4-5 діаметрів труби, при 

меншому радіусі відбувається помітна овальність круглого профілю труби, при цьому 

у тонкостінних труб може спостерігатися утворення складок на внутрішній стінці. 
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При гнутті тонкостінного профілю на профіле-згинальних станках, мінімальний 

радіус для симетричних профілів r=(8–10)h, а для несиметричних профілів                      

r=(20 – 25)h (висота профілю). 

Гнуття листового матеріалу являє собою процес пружно-пластичної 

деформації, що протікає по-різному з обох сторін заготовки, що згинається. 

Технологічний процес згинання здійснюється переважно за допомогою поперечного 

пластичного згину. 

Спостереження за процесом згинання (рис. 3.4, а, б) показують, що шари 

металу, розташовані ближче до внутрішньої поверхні аа (з меншим радіусом 

кривизни), зазнають стиснення, а шари, розташовані біля зовнішньої поверхні bb (з 

великим радіусом кривизни), - розтягнення. 

 

Рис. 3.4. Схема процесу згинання 

 

В результаті згинання заготовок, що мають незначну ширину відносно 

товщини S, переріз їх спотворюється, відбувається деяке збільшення ширини В, 

заготовки поблизу внутрішньої поверхні кута, деяке зменшення ширини В2 поблизу 

зовнішньої поверхні і утворення поперечної кривизни з радіусом Rn. Крім того, 

відбувається зменшення товщини S. Інакше кажучи, замість прямокутника у перерізі 

виходить викривлена трапеція. Це необхідно враховувати при розробці 

технологічного процесу, особливо деталей з малою шириною, великою товщиною та 

малими радіусами згинання. Якщо випучування сторін неприпустимо, необхідно 

передбачати механічну обробку для видалення випучення, що вийшло в результаті 
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згинання (стругання, фрезерування або зачистку на шліфувальному камені) або 

попередню (до згинання) вирізку канавок. 

При згинанні широких смуг має місце лише зменшення товщини 

(потоншення), спотворення поперечного перерізу мінімальне, так як деформаціям в 

поперечному напрямку протидіє опір матеріалу великої ширини. 

Механічні властивості матеріалу в зоні згинання змінюються, матеріал 

наклепується, проте цей наклеп нерівномірна. Чим далі шари розташовані від 

нейтрального шару, тим сильніше наклеп. Тому в зоні згинання після відпалу 

утворюється нерівномірна структура з ділянками великого зерна. 

Між розтягнутими та стиснутими волокнами (шарами) металу знаходиться 

нейтральний шар ОО (рис. 3.4, а), який, зазнаючи згинання, не змінює початкової 

довжини. Отже, довжина нейтрального шару дорівнює початковій довжині заготовки. 

Нейтральний шар не проходить по середині перерізу заготовки, що згинається, а в 

залежності від величини відношення r/S зміщується в бік малого радіуса. Радіус 

кривизни нейтрального шару при згинанні широких прямокутних заготовок може 

бути орієнтовно розрахований за формулою 3.3: 

𝜌 = 𝑟 + 𝑥 ∙ 𝑆                                                          (3.3) 

де r – внутрішній радіус гнуття в мм. 

x – коефіцієнт який визначає відстань нейтрального шару від внутрішнього 

радіуса згинання в мм. 

Змінення ширини заготовки можна розрахувати за допомого коефіцієнта 

розширення 3.4: 

𝛽 =
𝐵𝑐𝑝

𝐵
                                                             (3.4) 

де В – початкова ширина заготовки в мм; 

Вср – середня ширина заготовки після згинання, в мм. (формула 3.5); 

𝐵𝑐𝑝 =
𝐵1 + 𝐵2

2
                                                     (3.5) 

де В1 і В2 – відповідно ширина заготовки по зовнішній і внутрішній кромках в місці 

згинання. 

Нижче значення коефіцієнту х при гнутті на 90° заготовок з Сталі 10 і 20: 
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Таблиця 3.2.  

Значення коефіцієнту х при гнутті на 90° заготовок з Сталі 10 і 20. 

r/S 0,1 0,25 0,3 0,5 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0 5,0 

x 0,3 0,35 0,36 0,38 0,405 0,42 0,44 0,455 0,47 0,48 

 

Зі збільшенням відносної ширини заготовки 
𝐵

𝑆
 коефіцієнт розширення 

зменшується. Для прямокутних заготовок із Сталь 10 і 20: 

при 
𝐵

𝑆
= 0,5, 𝛽 = 1,09;   при 

𝐵

𝑆
= 1, 𝛽 = 1,05;  

при 
𝐵

𝑆
= 2, 𝛽 = 1,01;    при 

𝐵

𝑆
≥ 3, 𝛽 = 1. 

Отже, при 
𝐵

𝑆
≥ 3 розширення заготовки, що згинається взагалі не відбувається. 

Зміна товщини заготовки визначається коефіцієнтом потоншення α, що 

дорівнює 
𝑆1

𝑆
 (S1 — товщина вигнутої заготовки у зоні вигину в мм). Потоншення тим 

більше, чим менше відношення 
𝑟

𝑆
. 

Гнуття на 180° проводиться зазвичай обтисканням заздалегідь вигнутих 

заготовок. При згинанні на 180° з радіусами r<S або до дотику сторін (полок 

заготовки) матеріал у зоні вигину сильно сплющується. При цьому, як встановлено, у 

середній частині зони вигину відбувається не потоншення, а потовщення матеріалу. 

Значення х для визначення радіусу нейтрального шару відносяться до 

згинання прямокутних заготовок плашмя  
𝐵

𝑆
≥ 1. Гнуття на ребро ще мало 

досліджено. Однак для згинання на ребро для орієнтовних підрахунків можна 

приймати r=(3-4). 

Радіус нейтрального шару при згинанні деталей з дроту діаметром 3 мм і 

більше визначається за тією самою формулою (3.6), що і при згинанні прямокутних 

при цьому вважають, що нейтральна лінія проходить на відстані 

𝑥 =
5

12
𝑑 ≈ 0,4166𝑑                                                      (3.6) 

від внутрішньої лінії згинання (d – діаметр дроту в мм.). 
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При згинанні деталей з малими радіусами перетин у зоні згинання виходить 

овальним. 

Вищеописане стосувалося визначення положення нейтрального шару 

деформації, від цього шару слід відрізняти нейтральний шар напруження, в якому 

відбувається зміна знаку напруження (стиснення - розтягнення). Положення 

нейтрального шару напруги може бути розраховане за формулою І. П. Ренне (3.7): 

𝜌𝜇 = √𝑅 ∙ 𝑟 = 𝑟 ∙ √1 +
𝛼 ∙ 𝑆

𝑟
                                                  (3.7) 

де 𝜌𝜇 – радіус кривизни нейтрального шару в мм. 

Нейтральні шари напруження та деформації не співпадають. Процес згинання, 

як і будь-яке пластичне деформування, супроводжується пружними деформаціями, 

величина яких пропорційна напруженням. При розвантаженні (знятті зовнішніх сил) 

пластично-деформоване тіло відновлює об'єм та частково форму. Це явище отримало 

умовну назву пруженіння. Пруженіння призводить до необхідності коригування 

робочих частин штампу, а якщо до цього не вдаватися, до ручного доведення 

згинальних деталей. Для оцінки величини пруженіння при згинанні за порівняно 

невеликими радіусами введено поняття кута пруженіння, який є різницею між 

величинами кута деталі (після згинання) і кута пуансону згинального штампу. 

Спотворенням радіуса згинання нехтують. При згинанні за великим радіусом 

змінюється не тільки кут деталі, а й радіус її кривизни. Отже, чим менше радіус 

згинання за всіх інших рівних умов, тим менше пруженіння. 

Величина пруженіння при згинанні залежить від ряду факторів, основними з 

яких є механічні властивості і товщина матеріалу деталі, радіус згинання, форма 

деталі, тип штампу, спосіб згинання та ін. Чим більша межа текучості металу, що 

згинається, модуль зміцнення металу та відношення 
𝑟

𝑆
 і менша товщина S, тим більше 

пруженіння за інших рівних умов. Істотний вплив на величину пруженіння має 

однорідність механічних властивостей матеріалу. Різноманітність форм деталей і 

чинників, які впливають величину пруженіння, виключає можливість створення 
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розрахункових формул усім варіантам гнуття. Пруженіння зазвичай визначають на 

основі досвідчених даних з подальшою доробкою розмірів робочих частин штампу. 

Таблиця 3.3.  

Кут пруженіння β при V-подібному згинанні. 

 

У табл. 3.3 наведено отримані Б. В. Рябініним формули для розрахунку кутів 

пруженіння для м'якої сталі при V-подібної згинання сталевих деталей, а                                    

в таблиці 3.4 - значення кутів пруженіння при згинанні деталей зі сталі, кольорових 

металів, легованих сталей та титанових сплавів. 

У таблицях і графіках наведено дослідні дані з кутів пруженіння при вільному 

одно-кутовому (V-подібному) згинанні. При згинанні в упор (з підкарбуванням) кут 

пруженіння за всіх інших рівних умов менший, тому наведеними в табл. 19, 20 даними 

користуватися не можна. У цьому випадку кут пруженіння може бути встановлений 

при випробуванні штампу. Необхідно вказати, що чим більше відношення зусилля 

підкарбування до зусилля власне гнуття, тим менший кут пруженіння. 

Таблиця 3.4.  

Кути пруженіння β при V-подібному згинанні. 

Матеріал 
Відношення 

𝑟

𝑆
 

Товщина матеріалу в мм 

до 0.8 08 - 2 від 2 

Кути пруженіння в ° 

Сталь, σв до 35 кг/мм2 

Латунь, σв до 35 кг/мм2 

До 1 

В діапазоні 1-5 

4 

5 

2 

3 

0 

1 

Сталь 
Кут гнуття, ° 

30° 60° 90° 120° 

Ст. 4, 25 і 30 1.59
𝑟

𝑆
− 1.03 0.95

𝑟

𝑆
− 0.94 0.78

𝑟

𝑆
− 0.79 0.46

𝑟

𝑆
− 1.36 

Ст. 1, 08кп,  

10кп і 10 
0.75

𝑟

𝑆
− 0.39 0.58

𝑟

𝑆
− 0.80 043.

𝑟

𝑆
− 0.61 036.

𝑟

𝑆
− 1.26 

15, 20, 

Сталь 3 
0.69

𝑟

𝑆
− 0.23 0.64

𝑟

𝑆
− 0.65 0434

𝑟

𝑆
− 0.36 0.37

𝑟

𝑆
− 0.58 
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Алюміній, цинк Від 5 6 4 2 

Сталь, σв=35-50 кг/мм2 

Латунь, σв=35-40 кг/мм2 

Бронза 

До 1 

В діапазоні 1-5 

Від 5 

5 

6 

8 

2 

3 

5 

0 

1 

3 

Сталь, σв > 50 кг/мм2 

 

До 1 

В діапазоні 1-5 

Від 5 

7 

9 

12 

4 

5 

7 

2 

3 

5 

Жароміцна сталь До 1 

В діапазоні 1-5 

Від 5 

 

1 

4 

5 

 

Сталь 30ХГСА До 2 

В діапазоні 2-5 

Від 5 

 

2 

4,5 

8 

 

Дюралюміній Д16  відпалений нагартований 

До 2 

В діапазоні 2-5 

Від 5 

 

2 

4 

6,5 

4,5 

8,5 

14 

 

При розрахунку кута пруженіння П-подібних деталей, значення можна брати 

з таблиці 3.3 (помноживши на коефіцієнт 0.6-0.7) або згідно формули В.П. 

Романовського 3.8: 

𝑡𝑔𝛽 = 0,75 ∙
𝑙1 ∙ 𝜎𝑇

𝑘 ∙ 𝑆
                                                     (3.8) 

де β – кут пруженіння (односторонній) в градусах; 

k – коефіцієнт, який визначає положення нейтрального шару в залежності від  
𝑟

𝑆
, 

дорівнює 1-х (значення записані вище); 

l1 – плече гнуття, дорівнює rм+r+1,2ꞏS в мм.; 

rм і r – радіуси матриці і пуансона в мм.. 
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При гнутті деталей зі значенням 
𝑟

𝑆
> 5 − 8 для розрахунку пруженіння можна 

використовувати діаграму на рис.3.5. 

 

Діаграму можна 

використати наступним чином 

– згідно відомим маркам 

матеріалу деталі і відношення 
𝑟

𝑆
 

знаходимо на осі ординат 

відношення 
𝛼В

𝛼0
. Розділивши 

величину на це значення, 

можна знайти величину кута αв 

пуансона з урахуванням 

пруженіння. 

Радіус rn
 на пуансоні, 

виконується для того, щоб 

отримати на деталі необхідний 

кут розпруженіння, 

розраховується згідно формули 

3.9: 

Рис. 3.5. Діаграма для розрахунку пруженіння 

під час гнуття 

𝑟𝑛 =
2 ∙ 𝑟

√1 +
4 ∙ 𝐴

𝑆
∙ 𝑟 + 1

(3.9) 

де А – коефіцієнт, значення якого записані в таблиці 3.5. 

Таблиця 3.5.  

Значення коефіцієнту А. 

Матеріал А х 100 Матеріал А х 100 

Алюміній 

Дюралюміній Д16М 

Дюралюміній Д16Т 

Латунь Л62 м’яка 

Бронза БрОФ 

Сталь 08 і 10 

0,1 

0,7 

2,60 

0,48 

1,50 

0,30 

Сталь 20 

Сталь 40 

Сталь 65Г відпалена 

Нержавіюча сталь 

нагартована 

Нержавіюча сталь  

0,30 

0,52 

0,76 

1,80 

 

0,44 
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3.2 Розрахунок заготовок 

Для розрахунку довжини заготовок (розгортки, рис. 3.6), що забезпечуються 

після згинання отримання заданих розмірів деталей, необхідно: 

а) визначити положення нейтрального шару деформації (нейтральної лінії) у 

зоні деформації, що зберігає свою довжину незмінною після згинання; 

б) розбити контур деталі, що штампується, на елементи, що являють собою 

відрізки прямої і частини кіл; 

в) підсумувати довжини цих відрізків. Довжини прямих ділянок 

підсумовуються без зміни, а довжини криволінійних ділянок – з урахуванням 

деформації матеріалу та відповідного зміщення нейтрального шару. 

При розрахунку можливі два випадки:  

1. Деталі з r>0,1S (гнуття із скругленням)  

2. Деталі з r<0,1S (гнуття без скруглення).  

Довжину L розгортки для деталі, яку необхідно зігнути, при r>0.1S 

розраховують за  нейтральним шаром, (формула 3.10, рис. 3.6): 

𝐿 = 𝑙1 + 𝑙2 +
𝜋 ∙ 𝜑

180
∙ (𝑟 + 𝑥 ∙ 𝑆)                                         (3.10) 

Для випадку багато-кутового гнуття заготовки 3.11: 

𝐿 = 𝑙1 + 𝑙2+. . . +𝑙𝑛 + 𝑙𝜑1
+ 𝑙𝜑2

+. . . +𝑙𝜑𝑛
                                      (3.11) 

або  

𝐿 = ∑ 𝑙1 + ∑
𝜋 ∙ 𝜑𝑖

180
∙ (𝑟𝑖 + 𝑥𝑖 ∙ 𝑆) ≈ ∑ 𝑙1 + ∑ 0,017 ∙ 𝜑𝑖 ∙ (𝑟𝑖 + 𝑥𝑖 ∙ 𝑆)          (3.12) 

 

  

Рис. 3.6. Деталь, що згинається Рис. 3.7. З розрахунку розмірів заготовки, 

для деталей, що згинаються 
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Для спрощення розрахунків визначення розмірів заготовок при згинанні під 

кутом 90° з малими радіусами то можна користуватися номограмою, наведеною в 

таблиці поправок, складеною Д. А. Вайнтраубом. У цьому випадку до суми довжин 

прямолінійних ділянок l1 і l2 деталі, виміряних до внутрішніх поверхонь її сторін   

(рис. 3.7, а), додають поправку Δ по табл. 3.6 (поправка Δ в залежності від її знаку – 

додається або віднімається від довжин l1 і l2 прямих ділянок). Отже, 𝐿 = 𝑙1 + 𝑙2 ± ∆. 

Таблиця 3.6.  

Поправка ∆ при розрахунку заготовки, що гнеться під кутом 90°. 

s 
             

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 

0,3 

0,4 

0,5 

0,8 

1,0 

1,2 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

4,0 

5,0 

0,13 

0,18 

0,23 

0,37 

0,47 

0,56 

0,69 

0,94 

1,15 

1,38 

1,83 

2,30 

0,10 

0,16 

0,21 

0,36 

0,46 

0,56 

0,70 

0,99 

1,16 

1,39 

1,85 

2,32 

0,07 

0,12 

0,18 

0,34 

0,44 

0,54 

0,69 

0,94 

1,17 

1,39 

1,86 

2,32 

0,03 

0,09 

0,15 

0,32 

0,42 

0,52 

0,67 

0,93 

1,16 

1,40 

1,86 

2,33 

0,00 -0,14 

-0,06 

-0,21 

-0,13 

-0,07 

-0,30 

-0,22 

-0,17 

-0,42 

-0,35 

-0,28 

-0,08 

-0,63 

-0,56 

-0,49 

-0,28 

-0,14 

-0,02 

-0,84 

-0,76 

-0,70 

-0,48 

-0,35 

-0,21 

-0,00 

-1,06 

-0,98 

-0,92 

-0,70 

-0,55 

-0,42 

-0,22 

-1,50 

-1,42 

-1,34 

-1,12 

-0,98 

-0,84 

-0,63 

-0,31 

0,06 

0,12 

0,29 

0,40 

0,50 

0,61 

0,92 

1,15 

1,39 

1,86 

2,33 

0,00 

0,19 

0,30 

0,42 

0,58 

0,86 

1,10 

1,35 

1,84 

2,32 

0,16 

0,24 

0,36 

0,53 

0,80 

1,06 

1,31 

1,80 

2,30 

0,03 

0,16 

0,28 

0,46 

0,74 

1,01 

1,27 

1,78 

2,27 

0,05 

0,18 

0,36 

0,65 

0,92 

1,19 

1,71 

2,23 

0,17 

0,47 

0,77 

1,05 

1,59 

2,12 

0,30 

0,60 

0,89 

1,45 

1,99 

0,11 

0,41 

0,71 

1,28 

1,85 

0,02 

0,32 

0,95 

1,53 

Примітка. Величина поправки ∆ розрахована по формулі ∆ +
𝜋

2
∙ 𝜌 − 2 ∙ 𝑟 

(ρ – радіус кривизни нейтрального шару в мм.; r – внутрішній радіус гнуття в мм. 

 

В тих випадках, коли гнуття виконують до дотику протилежних сторін (рис. 

68, б), довжину заготовки розраховують по формулі 3.13: 

𝐿 = 𝑙1 + 𝑙2 − 0,43 ∙ 𝑠                                                       (3.13) 

Довжину заготовки для згинання деталей під кутом без скруглення, тобто при 

r< 0,1S, розраховують за формулою (3.14), складеною на основі рівності обсягу 

заготовки та деталі з урахуванням потоншення в зоні згинання: 

𝐿 = 𝑙1 + 𝑙2+. . . +𝑙𝑛 + 𝑘 ∙ 𝑆 ∙ (𝑛 − 1)                                         (3.14) 

де 𝑘 ∙ 𝑆 ∙ (𝑛 − 1) – збільшення (добавка) на утворення кутів; 
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n – к-ть прямих ділянок. 

Величина R на утворення кожного з кутів залежить від радіуса пуансона. 

Наприклад, при r=0,055S – R=0,58-0,4, а при r =0,1S – R=0,45 – 0,48. 

 

3.3. Зусилля згинання у штампах 

Зусилля згинання у штампі складається із зусилля вільного вигину та зусилля 

правки матеріалу. Величина зусилля правки значно перевищує величину зусилля 

вільного вигину. Характер зміни зусилля при одно-кутовому (V-подібному) згинанні 

показаний на рис. 3.8. 

Кінцеве зусилля згинання Рk (в кг) з правкою матеріалу для V-подібних 

деталей розраховується за формулою 3.15: 

𝑃𝑘 = 𝑘 ∙
𝑆2

𝑙
∙ 𝐵 ∙ 𝜎в + 𝑞 ∙ 𝐹                                                        (3.15) 

де k=1,33 при 
𝑙

𝑠
> 8 і k=1,26 при 

𝑙

𝑠
> 12;  

l – відстань між опорами в мм.;  

В – ширина деталі, яка згинається, в мм.;  

q – питомий тиск правки в кг/мм2 (таблиця 3.7);  

F – площа правки, яка находиться під пуансоном, в мм2: 

при α=60° F=B[2ꞏl–3,5ꞏ(r+S+Rм)];    при α=90° F=B[1,4ꞏl–2ꞏ(r+S+Rм)]; 

при α=120° F=B[1,1ꞏl– (r+S+Rм)]; 

r – радіус пуансона гнуття в мм.; Rм – робочий радіус матриці в мм.. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.8. Зміна зусилля при одно-

кутовому згинанню, залежно від 

ходу пуансона 
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Основними факторами, що впливають на зусилля згинання, є відношення: 

𝑟

𝑆
,

𝑙

𝑆
   та   

𝑙

𝑟
 

Для зменшення зусилля одно-кутового (V-подібного)  згинання у випадку 

подальшої правки на пуансоні іноді виконують вирізи, що зменшують площу дотику 

(правки) F (рис. 3.9). 

Таблиця 3.7  

Питомий тиск правки q (в кг/мм2) операції гнуття в штампах. 

Матеріал заготовки Товщина 

матеріалу в мм. 

Відношення 
𝑟

𝑠
 

1 2 3 5 

Сталь 0,8кп 1-3 

3-5 

5-7 

7-9 

2,0 

3,0 

4,0 

4,5 

1,5 

2,3 

3,0 

3,5 

1,2 

2,0 

2,5 

3,0 

1,0 

1,5 

1,8 

2,2 

Сталь 3 1-3 

3-5 

5-7 

7-9 

2,5 

4,0 

4,5 

5,0 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 

1,8 

2,4 

3,0 

3,5 

1,2 

1,8 

2,2 

3,0 

 

Якщо виконується U-подібне 

гнуття з проштовхуванням деталі через 

матрицю, маємо, 3.13: 

𝑃к = 0,4 ∙ 𝜎в ∙ 𝐵 ∙ 𝑆(3.13) 

Необхідно відзначити, що у 

формулах для U-подібного згинання 

прийнято допуск, що 
𝑟

𝑙
= 0,15 − 0,2,  

якщо 
𝑟

𝑙
> 0,2 зусилля Рк менше, якщо 

𝑟

𝑙
<

0,2 зусилля більше. Для вільного 

згинання, якщо товщина матеріалу                  

Рис. 3.9. Пуансон  для гнуття 

зі зменшеною поверхнею 

контакту з деталею. 
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S ≤ 3 мм, зусилля розраховується за формулою 3.14: 

𝑃к =
2,2 ∙ 𝜎в ∙ 𝐵 ∙ 𝑆2

𝑙
3
2

                                                (3.14) 

При S>3 мм за формулою 3.15: 

𝑃к =
1,3 ∙ 𝜎в ∙ 𝐵 ∙ 𝑆

5
2

𝑙
3
2

                                                 (3.15) 

Слід зазначити, що з цих формул отримують не завжди задовільні результати. 

Кінцеве зусилля згинання Рк (в кг) П-подібних деталей розраховують                                           

за формулою 3.16: 

𝑃к =
0,43 ∙ (1,3 + 0,8 ∙ 𝛿) ∙ 𝐵 ∙ 𝑆2 ∙ 𝜎в

0,3 ∙ 𝑟 + 𝑍
+ 𝑞 ∙ 𝐹                                (3.16) 

де 𝛿 – відносне подовження (у відносних одиницях); 

В – ширина пуансона в мм.; 

q – питомий тиск правки (таблиця 24) в кг/мм2; 

F=(L-2ꞏr)ꞏB – площа правки під пуансоном в мм2; 

L – розмір пуансона або відстань між боковими полками деталі в мм.; 

Z – зазор між пуансоном і матрицею у штампі гнуття в мм.. 

Таблиця 3.8.  

Питомий тиск правки q в кг/мм2 при гнутті П-подібних деталей у штампах 

Матеріали деталей 

що згинаються 

Товщина матеріалу S в мм. 

<3 3-5 5-7 >7 

Сталь 0.8, 15 

Сталь 20, Ст. 3, Ст. 4 

2-3 

3-4 

3-5 

4-6 

5-8 

6-9 

8-10 

9-12 

 

У разі вільної згинання при розрахунку зусилля Рк треба скористатися лише 

першим доданком наведених вище формул. 

Радіуси на матриці впливають не тільки на величину зусилля при згинанні, а й 

у якість поверхні деталей. Чим менший радіус на матриці, тим більше зусилля 

згинання внаслідок великого опору ковзанню згинального матеріалу по матриці. 

Робота, необхідна для здійснення згинання, розраховується за формулою 3.17: 
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𝐴 = 𝑃 ∙ ℎ[кг ∙ м]                                                     (3.17) 

де Р – зусилля гнуття в кг.; 

h – величина ходу, на якому прикладено зусилля, в м. 

 

3.4. Точність згинання 

Точність при згинанні в інструментальних штампах залежить від ряду 

факторів, основними з яких є: 

1) форма і розміри деталі, що виготовляється; 

2) однорідність механічних властивостей заготовок, що надходять на 

згинання; 

3) коливання по товщині згинальних заготовок (величини відхилень товщини 

заготовок від номінального розміру); 

4) число переходів (операцій) при згинанні, тобто, чи проводиться згинання в 

один або кілька переходів (операцій); 

5) тип згинального штампу та точність його виконання; 

6) наявність операції калібрування після згинання; 

7) точність базування заготовки при згинанні; 

8) точність установки штампу (взаємне розташування пуансона та матриці) у 

разі, якщо в останньому відсутні напрямні колонки. 

Орієнтовні дані щодо точності виготовлення деталей малих і середніх розмірів 

простої форми наведені в таблицях 3.9 та 3.10. 

Таблиця 3.9 

Допуски на кути при згинанні.  

Матеріал деталі 𝑟

𝑆
 

<1 1-2 2-4 

Сталь м’яка, латунь м’яка, σв≤30 кг/мм2 

Сталь середньої твердості σв=40 кг/мм2 

Латунь напівтверда σв=35 кг/мм2 

Сталь тверда σв=60 кг/мм2 

±15` 

±30` 

- 

- 

±30` 

±1°30` 

±3° 

±3° 

±1° 

-3° 

±5° 

±5° 
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Шорсткість поверхні при згинанні залежить від шорсткості поверхні 

заготовки, що надходить на згинання, геометрії матриці (радіусів скруглення робочих 

елементів), величини зазору між пуансоном і матрицею, коливання товщини 

матеріалу, характеру мастила і шорсткості поверхні робочої порожнини штампу і 

зазвичай нижче на один-два класи шорсткості поверхні вихідної заготовки. З цього 

правила слід виключити деталі, отримані в штампах зі складною матрицею, де 

шорсткість заготовки і деталі тотожна. 

Брак при згинанні. Основними видами браку при згинанні в штампах є: 

спотворення форми деталі, що штампується внаслідок пруженіння; вм'ятини на 

поверхні деталі, подряпини і задирки, тріщини по лінії згинання, зміна товщини 

матеріалу в області згинання, зміщення ділянок, що згинаються відносно один одного 

(перекіс). 

 

Рис. 3.8. Прості деталі згинання 

Таблиця 3.10 

Допустимі відхилення розмірів деталей, які отримують операцією згинання 

В в мм. 

Товщина 

матеріалу в 

мм. 

А в мм. L в мм. 

Більше До Більше До <50 
50-

100 

100-

150 

150-

250 

250-

400 

400-

700 
<50 

50-

100 

100-

150 

150-

250 

250-

400 

400-

700 

- 100 - 

1 

3 

6 

1 

3 

6 

10 

±0.3 

±0.5 

±0.6 

±0.8 

±0.4 

±0.6 

±0.8 

±1 

±0.5 

±0.8 

±1 

±1.2 

±0.5 

±0.8 

±1 

±1.4 

±0.8 

±1 

±1.2 

±1.7 

±1 

±1.2 

±1.5 

±2 

±0.5 

±0.8 

±1 

±1 

±0.8 

±1 

±1.5 

±1.5 

±1 

±1.5 

±1.5 

±2 

±1.5 

±1.5 

±2 

±2 

±1.6 

±2 

±2 

±2.5 

±2 

±2.5 

±2.5 

±3 

100 200 - 

1 

3 

6 

1 

3 

6 

10 

±0.4 

±0.5 

±0.6 

±0.8 

±0.5 

±0.6 

±0.8 

±1 

±0.6 

±0.8 

±1 

±1 

±0.7 

±1 

±1 

±1.2 

±0.8 

±1.2 

±1.2 

±1.5 

±1.2 

±1.5 

±1.5 

±1.8 

±1 

±1 

±1 

±1 

±1 

±1.5 

±1.5 

±1.5 

±1.5 

±1.5 

±2 

±2 

±1.5 

±2 

±2 

±2 

±2 

±2 

±2.5 

±2.5 

±2 

±2.5 

±3 

±3 

200 400 - 

1 

3 

6 

1 

3 

6 

10 

±0.5 

±0.6 

±0.8 

±1 

±0.6 

±0.8 

±1 

±1.2 

±0.8 

±1 

±1.2 

±1.5 

±0.8 

±1 

±1.5 

±2 

±1 

±1.2 

±1.8 

±2 

±1.2 

±1.5 

±2 

±2.5 

±0.8 

±1 

±1 

±1.5 

±1 

±1.5 

±1.5 

±2 

±1.5 

±1.5 

±2 

±2 

±1.5 

±1.5 

±2 

±2.5 

±2 

±2 

±2.5 

±3 

±2.5 

±2.5 

±3 

±3.5 

400 700 - 

1 

3 

6 

1 

3 

6 

10 

±0.6 

±0.8 

±1 

±1.2 

±0.8 

±1 

±1.2 

±1.5 

±1 

±1.2 

±1.5 

±2 

±1 

±1.5 

±2 

±2.5 

±1.2 

±1.8 

±2 

±2.5 

±1.5 

±2 

±2.5 

±3 

±1 

±1 

±1.5 

±2 

±1.5 

±1.5 

±2 

±2.5 

±1.5 

±2 

±2.5 

±3 

±2 

±2 

±2. 

±3.5 

±2 

±2.5 

±3 

±3.5 

±2.5 

±3 

±3.5 

±4 
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Причина спотворення форми деталі внаслідок пруженіння полягає в тому, що 

при проектуванні та виготовленні штампів були не враховані або були неправильно 

визначені величина пруженіння і не відповідність у властивостях матеріалу та 

розмірах згинаються заготовок. 

Якщо радіус скруглення матриці зробити за розмірами деталі то внаслідок 

неточності матеріалу, що штампується, за товщиною неточності виготовлення 

штампу, забруднення матриці деталь може не догинатися. Усунути брак можливо, 

якщо радіус на матриці зробити трохи менше радіусу на деталі. 

Вм'ятини на поверхні деталі, що згинається зазвичай бувають при згинанні 

деталей з м'яких металів. Причиною вм'ятин є малі радіуси на матриці та знос штампу. 

Подряпини і задираки є наслідком забруднення мастила або налипання частинок 

металу, що штампується, на стінки матриці, неякісного мастила або відсутності його. 

Щоб виключити вм'ятини і відбитки на поверхні деталі, що згинається, необхідно на 

матриці мати радіуси, складові Rм> 3S (рис. 3.9, а) ще кращі результати виходять, 

якщо робочий профіль матриці виконується по траєкторії або по кривій, близькій до 

дуги еліпса (рис. 3.9, б). 

 

У тих випадках, коли на 

бічній полиці П-подібної деталі є 

напливи, на окремих ділянках 

спостерігається потоншення або 

викривлення полиць в результаті 

неправильного вибору зазору між 

пуансоном і матрицею 

недостатньої глибини матриці. 

При зазорі між пуансоном і 

матрицею менше товщини деталі 

спостерігаються  

Рис. 3.9. Форма робочої частини 

матриці для гнуття: 

а – зі скругленням;  б – зі еліптичним контуром. 

напливи ділянці А і потоншення ділянці Б (рис. 3.10, а). При зазорі між пуансоном і 

матрицею більше товщини деталі вертикальні або похилі полиці не отримають 

правильної форми (рис. 3.10, б). 
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Рис. 3.10. Вплив 

зазору Z на форму 

деталі при гнутті 

 

Усі наведені види браку належали до листових деталей. При згинанні труб 

основним браком є спотворення поперечного перерізу, зміна товщини та 

складкоутворення в зоні згинання; при згинанні профілів - спотворення поперечного 

перерізу, утворення складок і розриви в зоні згинання. 

Можливість налипання можна зменшити ретельним поліруванням робочої 

порожнини штампу, правильним вибором зазору та мастила. 

Тріщини з'являються в результаті неправильного вибору радіусу скруглення 

пуансону, матеріалу, а також розташування лінії вздовж напрямку прокатки.                      

Перекіс — неправильне розташування заготовки щодо пуансону та матриці. 

 

Рис. 3.11. Варіанти браку під час штамповки (гнуття) 

 

Причини потоншення металу при згинанні дуже різноманітні, основними з них 

є малі радіуси сполучення робочих частин пуансона і затискання заготовки між 

матрицею і пуансоном при згинанні фасонних деталей (рис. 3.11, а). 

Щоб уникнути вищеописані явища, необхідно видозмінити штамп за однією 

зі схем, показаних на рис. 3.11, б і в. 
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При згинанні П- і V-подібних деталей часто виходять полиці різної висоти 

внаслідок неправильної установки фіксатора щодо матриці, зсуву заготовки в процесі 

згинання через різні радіуси закруглення (R, R1) робочої частини матриці, різного 

ступеня обробки чи зносу радіусів матриці. Зсув заготовки може бути при однакових 

радіусах, особливо якщо робоча порожнина матриці досить глибока. Уникнути зсуву 

заготовки, а значить і великого розсіювання розмірів можна, якщо в конструкції 

штампу передбачити керни або прижим заготовки. 

 

3.5. Технологія гнуття типових деталей 

Гнуття деталей з листових заготовок може здійснюватися в штампах на 

універсальних пресах, в спеціальних або роликових. 

Гнуття у штампах простої дії на універсальних пресах. І залежно від 

габаритних розмірів деталі, товщини заготовки, типу виробництва для згинання 

використовуються інструментальні, спрощені, універсально-налагоджувальні та 

універсальні штампи. 

Число переходів для згинання тієї чи іншої деталі залежить від конфігурації та 

її розмірів, числа деталей, що виготовляються, і необхідної точності. 

Деталі (заготовки), що мають простий профіль поперечного або поздовжнього 

перерізу, отримують за одну операцію гнуття. Деталь (заготовка) складного або 

простого профілю, яку необхідно згинати в поздовжньому і поперечному перерізах, 

залежно від характеру виробництва, габаритних розмірів заготовки і наявного 

обладнання виготовляють за одну операцію гнуття в складному штампі або гнуття за 

кілька операцій у простих штампах. 

Нижче наводяться приклади технологічних процесів та схеми 

інструментальних штампів для згинання типових деталей. 

Гнуття V-подібних деталей (заготовок). Існує два способи згинання V-

подібних деталей (заготовок): до зіткнення (вільне згинання) і з чеканкою. 
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Рис. 3.11. Гнуття кутиків 

 

При першому способі (рис. 3.10, а), тобто при згинанні до дотику, процес 

згинання закінчується в той момент, коли полиці деталі, що згинається (заготовки) 

будуть паралельні бічним сторонам робочого профілю матриці, радіус вигину буде 

дещо більше радіусу пуансона і між деталлю (заготовкою) і пуансоном утворюється 

зазор. 

При другому способі (рис. 3.11, б), тобто при згинанні з чеканкою, процес 

згинання закінчується калібруванням радіуса вигину по пуансону, коли полиці деталі 

(заготовки) затискаються між робочими площинами пуансона і матриці. 

Зусилля чеканки залежить від налагодження штампу, жорсткості преса та 

діапазону відхилень товщини матеріалу. 

Вибір способу згинання V-подібних деталей залежить від необхідної точності 

деталі, що згинається. Гнуття з калібруванням якісніша, а тому має більше 

поширення, ніж гнучка до зіткнення. 

При згинанні до дотику точність радіусу та кута вигину на деталі залежить від 

ширини «зева l» матриці та механічних властивостей металу, що згинається. Шляхом 

підбору величини «зева l» заданий радіус можна отримати близьким радіусу 

пуансона. 

При згинанні V-подібних деталей з калібруванням дуже важливим є 

правильний вибір конструкцій штампу. Якщо прямолінійності полиць не 

пред'являється підвищених вимог, розміри робочої порожнини матриці (рис. 3.10, б) 

можна розрахувати за такими формулами. Радіус пуансона r береться по деталі, але 

не менше даних табл. 3.1. Радіус матриці знаходимо з виразу 3.17: 
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𝑅 = (0,6 ÷ 0,8) ∙ (𝑟 + 𝑆)                                                   (3.17) 

Розмір зева l (ширина) 𝑙 = 2 ∙ 𝑏 ∙ 𝑠𝑖𝑛
𝛼

2
 

Глибину матриці h при відомій величині b, можна розрахувати по                     

формулі 3.18: 

ℎ = 𝑏 ∙ 𝑐𝑜𝑠
𝛼

2
− 𝑅1 ∙ (

1

𝑠𝑖𝑛
𝛼
2

− 1)                                          (3.18) 

або взяти із залежності від товщини матеріалу з таблиці 3.11: 

Таблиця 3.11 

S <1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-10 

h 4 7 12 15 18 22 25 30 

 

Величина опорної поверхні заготовки К повинна бути більше 2S. 

Якщо полиці деталі, що згинаються, повинні бути прямолінійними, необхідно 

робочу частину штампу виконувати так, як показано па рис. 3.11, г, тобто величина b 

повинна бути більшою за довжину полиці L1. Відсутність повного «перекриття» 

заготовки призводить до ламаних полиць. 

 

У тих випадках, коли здійснюється згинання 

деталей з радіусами, близькими до товщини матеріалу, з 

метою зменшення пруженіння, пуансону надають форму, 

показану на рис. 3.12. 

В залежності від співвідношення розмірів полиць 

деталі, що згинається, згинання V-подібних деталей слід 

проводити на штампах, схема робочих частин яких 

показана на рис. 75. 

Штампи, зазвичай, виконуються з напрямними 

колонками. Дрібні та середні деталі гнуть у штампах із 

заднім розташуванням колонок. Схема робочих частин 

штампу на рис. 3.13, а використовується в основному для 

згинання деталей, що мають однакову довжину полиць.  

Рис. 3.12. Пуансон  для 

гнуття зі зменшеною 

поверхнею контакту з 

деталею. 
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Робоча частина штампу складається з матриці 1, пуансона 2 і фіксатора 3. Готова 

зісковзує під дією власної ваги у разі похилого розташування столу преса. 

При такому способі згинання отримати однакові деталі складно, так як 

можливе зміщення заготовки при згинанні. Схема штампу показана на рис. 3.13, б, 

відрізняє від першої тим, що в згинальному пуансоні 2 встановлені два-три керни 4, 

що виступають з його поверхні на 0,3-0,4 мм. Кінці цих кернів, вдавлюючись у 

заготовку, що вигинається, виключають можливість її зміщення на матриці 1 після 

виходу її з фіксатора 3, (упорів) а значить, і виключають можливість  отримання 

неправильної форми деталі. Штампи з таким виконанням треба застосовувати для 

деталей, що згинаються з матеріалу товщиною більше 1 мм, за умови, що ширина 

«зіва» матриці становить більше восьми товщин згинального матеріалу. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.13. Схема робочих частин штампу 

для V-подібних деталей. 
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Керни можуть бути розташовані і в матриці, будучи виконаними у вигляді 

шпильок. В цьому випадку шпильки-керни одержують необхідне зусилля для 

натискання на заготівлю від пневматичного пристрою (подушки преса). 

Іноді замість шпильок-кернів у матриці встановлюють виштовхувачі, на торці 

якого роблять V-подібне поглиблення з насічкою. Виштовхувач отримує 

переміщення від буфера або пневматичного пристрою. 

Як видно із рис. 3.13, а, матриця і пуансон виконуються зі сталі або з 

пластинками з твердих сплавів. Пластинки твердого сплаву па матриці утримуються 

пайкою, а на пуансоні - гвинтом, що вкручується у втулку, запаяну в пуансоні. 

Третя схема (рис.3.13, в) штампу використовується для згинання V-подібних 

деталей з різною довжиною l1 і l2 полиць деталі. Конструкція такого штампу подібна 

до штампу, показаному на рис. 3.13, а. Усі зауваження, зроблені щодо оформлення 

штампів за схемою рис. 3.13, а, необхідно віднести і до схеми на рис. 3.13, в. 

Четверта схема (рис. 3.13, г) штампу використовується в основному для 

деталей з малою товщиною та різною довжиною полиць. Відмінною особливістю 

цього штампу є наявність прижиму 5, що працює від пружинного, гумового буфера 

або пневматичного пристрою. Якщо в заготовці є отвори, то їх слід використовувати 

для фіксації. Для збільшення стійкості матриці згинального штампу заготовку треба 

розташовувати під кутом = 5°, для цього робочі поверхні пуансона, прижиму 5 і 

матриці виготовляють під цим кутом. 

Перед гнуттям заготовку щільно затискають між пуансоном 2 і прижимом 5, 

на поверхні якого (якщо фіксація не проводиться на отвір) роблять насічку. 

П'ята схема штампу (рис. 3.13, д) передбачає випадок згинання 

малогабаритних деталей складної форми, у яких величина опорної поверхні 

недостатня для надійного притиску та короткі ділянки поєднуються з довгими. 

Штампи для таких деталей слід робити зі складною матрицею, тобто матрицею 1, що 

складається з двох шарнірно з'єднаних пластин. У верхньому положенні матриця 

утримується штовхачем 6, який отримує переміщення «пружинного або гумового 

буфера (на малюнку не показаний). Складні матриці слід використовувати і при 
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згинанні деталей, у яких необхідно лінію згинання орієнтувати щодо отворів, 

пробитих у плоскій заготовці. 

При згинанні V-подібних деталей на штампах зі складною матрицею 

необхідно враховувати розтягування металу в зоні згинання, для чого вісь обертання 

напівматриць повинна бути розташована трохи вище за опорну поверхню складаної 

матриці, на яку укладається деталь. Положення осі обертання напівматриць для 

випадку згинання під кутом 90° можна знайти за формулою 3.19: 

ℎ = 𝑆 −
∆

2
                                                                 (3.19) 

де ∆ - поправка, яку можна отримати з таблиці 3.10. 

Шоста схема штампу (рис. 3.13, е) відрізняється від попередньої тим, що 

робоча частина матриці має напівциліндричні кулачки. Така конструкція дозволяє 

проводити одним пуансоном з кутом 60° згинання косинців завтовшки 0,13-6 мм на 

ряд кутів. 

Сьома схема штампу (рис. 3.13, ж) використовується для згинання деталей, у 

яких одна з полиць l1 малої висоти (l1 < 4S). У цьому випадку заготовку укладають 

похило в П-подібну матрицю з шириною «зіва», що дорівнює довжині довгої полиці 

l2 деталі. 

Восьма схема штампу (рис. 3.13, з) застосовується в тих же випадках що і 

сьома, але за умови, що висота полиці, що відгинається, менше трьох-чотирьох 

товщин матеріалу (<3-4S). У цьому випадку заготовку закладають у матрицю збоку і 

спочатку загинають, потім правлять за допомогою торцевого тиску пуансона. 

При використанні восьмої схеми штампу для гнуття куточка. слід мати на 

увазі, що ширина полиці, що відгинається, повинна бути не більше вертикальної 

полиці. Крім того, якщо на вертикальній полиці є отвори, то вони при згинанні 

можуть бути спотворені внаслідок її деформації. 

Практично допустимим зменшенням перерізу за рахунок отворів, при якому 

не відбувається суттєвої зміни їх форми та розмірів, слід вважати 10-15%, а висоту 

вертикальної полиці - не більше (25-30)S; в іншому випадку ця частина деталі стає 
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недостатньо жорсткою і замість згинання малої полиці відбувається осад (зміщення) 

вертикальної полиці. 

Дев'ята схема штампу (рис. 3.13, и) використовується у разі одночасного 

згинання двох деталей. Така схема застосовується при згинанні деталей неоднакової 

довжини або з несиметрично розташованими лініями згинання. ; 

При необхідності отримання кута з малим радіусом вдаються до штампування 

деталі в дві операції: згинання під кутом менше 90° у звичайному відкритому штампі 

та розгинання деталі у зворотний бік з одночасною чеканкою гострого ребра. 

До подібного прийому згинання V-подібних деталей вдаються і в тих 

випадках, коли необхідно при малому радіусі пари сполучення отримати збільшення 

товщини металу в зоні згинання. Відомо, що при малих радіусах згинання в зоні 

згинання відбувається потоншення матеріалу; якщо це неприпустимо, то після 

згинання слід провести виправлення кута. 

Якщо у згинальної V- або Z-подібної деталі є отвори, необхідно прагнути до 

пробивання їх у плоскій заготовці. Пробивання отворів у плоскій заготовці, як 

правило, у кілька разів простіше дешевше ніж пробивання їх у вигнутій заготовці. 

Отвори пробивають після згинання (рис. 3.14, а) у тих випадках, коли деталь вимагає 

складного згинання; необхідно дотримуватись жорстких допусків на взаємне 

розташування отворів або на відстань осі отворів до внутрішньої полиці; є значні 

коливання товщини заготовки; отвори розташовані на відстані менше ніж подвійна 

товщина матеріалу від лінії згинання. 

Для запобігання спотворенню форми отвору, розташованого близько до лінії 

вигину m<(l,5-2)S, рекомендується пробивання додаткових (технологічних) отворів 

(рис. 3.14, б); серпоподібного отвору в безпосередній близькості від основного отвору 

(рис. 3.14, в) та пробивання овального отвору (рис. 3.14, г) замість круглого. 

Перші два прийоми оберігають основний отвір від спотворення його форми 

при згинанні, а третій прийом дозволяє використовувати деформацію металу при 

згинанні для отримання правильної форми отвору. В цьому випадку овальний отвір в 

результаті згинання стає круглим. 
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Рис. 3.14. Застереження отворів від спотворення під час згинання 

 

 

Згинання Z-подібних 

деталей. Число переходів при 

згинанні Z-подібних деталей 

залежить від розмірів полиць (l1, 

l2, l3), товщини вихідної заготовки 

S і точності розмірів та форми. 

Незалежно від типу 

використовуваного штампу 

згинання Z-подібних деталей 

повинна відбуватися обтисканням 

по всій поверхні, так як згинання з 

частковим обтисканням не 

забезпечує точності розмірів і 

форми. На точність розмірів та 

форми впливає спосіб фіксації  

Рис. 3.15. Схеми робочих елементів штампу 

для Z-подібного згинання 

 

заготовки. Найкращі результати дає фіксація на отвори в середній полиці деталі, що 

згинається. Фіксація по контуру, а у разі згинання в два переходи по контуру та 

відігнутій полиці дає меншу точність. 

Перша схема (рис. 3.15, а) — згинання у відкритому штампі без прижиму в 

один перехід використовується для деталей, у яких довжина середньої полиці l3 

більша за довжину полиць l1 або l2. Такий спосіб згинання не забезпечує отримання 
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точних розмірів по довжині полиць l1 і l2, так як запобігти зсуву заготовки при 

згинанні неможливо. 

Друга схема (рис. 3.15, б) - згинання в штампі з прижимом в два переходи з 

перевертанням, тобто за перший перехід гнеться полиця довжиною l1 потім 

отриманий напівфабрикат укладають так, що полиця l1 заходить в паз А прижиму, 

після чого за другий хід преса гнеться полиця довжиною l2. Використовується в тих 

же випадках, що перша схема, але точність згинання вище. 

Третя схема (рис. 3.15, б) використовується для деталей малої товщини. 

Згинання відбувається в один перехід із прижимом середньої полиці. Якщо висота 

однієї з полиць мала (менше 3S), вона може бути зігнута не вірно. Виключити цей 

недолік можна лише збільшенням висоти полиці. 

Четверта схема (рис. 3.15, а) застосовується для деталей, у яких відгинаються 

полиці довші за середню полицю. У цьому випадку згинання, щоб уникнути 

спотворення кутів штампують у штампі відкритого типу за два переходи. За перший 

перехід на першому місці штампу плоску заготовку пуансоном 1 на матриці 2 

піддають згинання в звичайний косинець, а потім, переклавши попередньо вигнуту 

заготовку відігнутою полицею вниз на друге місце, виконують остаточне згинання 

тим же пуансоном 1 (другий перехід). Звертаємо увагу, що в пуансоні 1 встановлені 

керни, що виключають зміщення заготовки в момент згинання, а в зоні ділянки 

матриці, друге згинання встановлений прижим 3, що забезпечує щільне прилягання 

заготовки до фіксатора. 

Згинання скоб (П-і U-подібних деталей). Скоби або подібні до них деталі, що 

допускають наявність опуклості середньої полиці, піддаються згинанням на штампах 

без прижиму зі наскрізною матрицею (рис. 78, а). У таких штампах, крім спотворення 

форми середньої полиці заготовки, може відбуватися її зміщення в процесі згинання, 

в результаті чого бічні полиці будуть різної довжини. 

У тих випадках, коли середня полиця деталі, що згинається, повинна бути 

прямолінійною, а бічні полиці однакової довжини (або відрізнятися один від одного 

на певну величину), гнуття проводиться у штампах з виштовхувачем-прижимом. 
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Штампи з виштовхувачем-прижимом мають широке застосування. Для 

виштовхування краще застосовувати пластину, під якою встановлені штифти, що 

виштовхують, а не просто штифти, так як останні при переміщенні пуансона вниз 

 

Рис. 3.16. Схема робочих елементів штампу для П-подібного згинання 

 

будуть залишати мітки па поверхні згинається деталі. Виштовхувачі працюють від 

пружинного, гумового чи пневматичного буферів (на малюнку відсутні). У штампах 

із прижимом для зменшення величини пруженіння деталі, пуансону надають одну з 

форм, показаних на рис. 3.17 а-в або виконують штамп так, як                                              

показано на рис. 3.17, а. 
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Рис. 3.17. Способи компенсації пруженіння під час згинання П-подібних деталей 

 

Якщо матеріал пластичний і товщина заготовки менше 1.0 мм., роблять 

кромки для чеканки, що карбують (рис. 3,17, а) та витісняють матеріал у кути, що 

сприяє зменшенню пруженіння. 

Для матеріалів середньої твердості і переважно деталей з високими полицями 

застосовують пуансони з піднутрінням (рис. 3.17, б). Кут піднутріння приймають 

рівним 2-4°. Зазор між матрицею і пуансоном роблять рівним найменшій товщині 

деталі, що згинається, щоб полиці деталі, затискаючись лише між пуансоном і 

матрицею, поверталися і охоплювали пуансон. Після згинання в результаті 

розпруженіння бічні полиці стають вертикальними. 

Для пружних матеріалів використовують згинання зі зворотним вигином дна 

(рис. 3.17, в), що досягається наданням відповідної форми виштовхувачем. Цей 

прийом застосовують і для деталей зі стінками товщиною понад 3 мм, але тоді 

згинання роблять за дві операції. Першу операцію виробляють у штампі з радіусним 

виштовхувачем, друга операція полягає у виправленні середньої порожнини. Радіус 

кривизни виштовхувача підбирають експериментальним шляхом. Отримати деталі з 

точними кутовими розмірами при згинанні можливо, якщо виштовхувач-прижим у 

згинальному штампі встановити нижче дзеркала матриці. Однак при цьому 

утруднюється видалення деталі. Для цієї ж мети, тобто для отримання деталей з 

прямими кутами-застосовують штамп, показаний на рис. 3.17, г. У штампі 

передбачені бічні рухливі губки, які повертаються буртики згинального пуансона, 

стискаючи тарілчасті пружини та обтискаючи бічні полиці по пуансону. Сторони 

пуансона нахилені на кут пруженіння. У момент підйому пуансона рухливі губки 
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повертаються в початкове положення, а деталь, що згинається, виходить з точними 

кутами. 

При П-подібному згинанні середніх і великих деталей, що вимагають значних 

зусиль згинання, робоча частина матриці виконується з врізними секціями зі сталі 

Х12ТФ, твердих сплавів (рис. 3.16, в) або використовуються ролики (рис. 3.16, г). 

Розміри робочої порожнини матриць для згинання П-подібних скоб з довгими 

полицями в штампах з притиском слід брати за табл. 3.11. При згинанні з прижимом 

замість закруглення кромок матриці радіусом RM рекомендується застосовувати 

матриці зі скосом або окреслені по кривій, контури якої близькі дузі еліпса (рис. 3.9). 

Зазор Z між пуансоном і матрицею при згинанні розраховується за формулою 3.19: 

𝑍 = 𝑆 + ∆ − 𝜆 ∙ 𝑆                                                              (3.19) 

Глибину матриці знаходять по табл. 3.12 тільки для випадків, коли до 

прямолінійності бічних полиць не висувається жорстких вимог. Якщо полиці повинні 

бути прямолінійні або висота полиць невелика, глибина порожнини матриці повинна 

бути більшою за висоту полиць, тобто розмір Н + RM > L. 

Таблиця 3.12 

Розміри робочої частини матриці для П-подібного згинання з прижимом 

 

L 

S 

<1 1-2 2-4 4-6 6-10 

Rм Н Rм Н Rм Н Rм Н Rм Н 

<50 

50-75 

75-100 

100-150 

150-200 

3 

3 

3 

3 

3 

15 

20 

25 

30 

40 

5 

5 

5 

5 

5 

20 

25 

30 

35 

45 

8 

8 

8 

8 

8 

25 

30 

35 

40 

55 

10 

10 

10 

10 

10 

30 

35 

40 

50 

60 

12 

12 

12 

12 

12 

35 

40 

40 

50 

65 
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При малій висоті полиць (L < 3S) для надання деталі правильної форми 

необхідно одночасно з гнуттям проводити калібрування, а це можливо, якщо матриця 

виконана так, як показано на рис. 3.16, д. У штампі, що описується, виштовхувач 

менше ширини деталі, середня полиця вигинається в робочій порожнині матриці, а не 

по пуансону, як це було в попередніх конструкціях. 

Нижче наведені розміри робочої порожнини матриці при згинанні з короткими 

полицями таблиця 3.13. 

Таблиця 3.13 

Робочої порожнини матриці при згинанні з короткими полицями 

S 1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-8 8-10 

R 3 5 7 9 10 12 13 15 

m 3 4 5 6 8 12-15 20 25 

 

Глибина матриці 3.20: 

𝐻1 = 𝑙 + 𝑚 + 𝑅                                                          (3.20) 

де R – радіус на матриці в мм; 

m – відстань від кінця гнутої полочки до точки прикладення радіуса R. 

Розміри робочих елементів штампів типу показаних на рис. 3.12, а, г при 

згинанні П-подібних деталей розраховуються за формулами: для отримання деталей 

з точними зовнішніми розмірами 3.21 та 3.22: 

𝐴м = (𝐴н − ∆)+𝛿м                                                          (3.21) 

𝐵п = (𝐴н − ∆ − 2 ∙ 𝑍)−𝛿п
                                                  (3.22) 

для отримання деталей з точними внутрішніми радіусами 3.23 та 3.24: 

𝐵п = 𝐵н − 𝛿п                                                               (3.23) 

𝐴м = (𝐵н + 2 ∙ 𝑍)+𝛿м                                                      (3.24) 

де Ам і Вп – розміри матриці і пуансона в мм.; 

Ан і Вн – відповідно номінальні напруження і внутрішні розміри деталі в мм.; 

∆ - допуск на виготовлення деталі в мм.; 

Z -односторонній зазор між пуансоном і матрицею в мм.; 

δм і δп – допуск на виготовлення пуансона і матриці в мм.. 
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Штампи, подібні до показаних на рис. 3.16, д, е, можна застосовувати для 

деталей, що не вимагають точної відстані між полицями, і за умови малих допусків 

по товщині заготовок. Якщо допуски по товщині заготовок, що згинаються не точні, 

а необхідно витримати точну відстань між полицями, що згинаються, і товщина 

полиць менше 2 мм, можна використовувати штампи, схеми яких                                     

показані на рис. 3.16, е, ж. 

Штампи відрізняються один від одного тим, що в першому випадку 

використовують розсувний пуансон, а в другому — розсувну матрицю. Штампи з 

розсувним пуансоном і прижимом застосовують для отримання точного зовнішнього 

розміру у скоб, а з розсувною матрицею і прижимом - для отримання точного 

внутрішнього розміру. У штампі, показаному на рис. 3.16, е, секції пуансона 

розсуваються клином, а в штампі, показаному на рис. 78,ж, секції матриці, ковзаючи 

по похилій поверхні, зближуються і обжимають деталь, що згинається по пуансону. 

Якщо в П-подібних деталях, що згинаються на штампах типу показаних на 

рис. 3.16, б, в, г, ж, є отвори, їх бажано з економічних міркувань пробивати в плоских 

заготовках, тобто до гнуття. Це можливо тільки в тому випадку, якщо координація 

отвору здійснена від центру його до краю деталі (рис. 3.18, а), оскільки цей розмір у 

процесі згинання не змінюється. Якщо ж координація отворів зроблена так, як 

показано на рис. 3.18, б отвори пробивають після згинання. 

 

Розглянуті схеми штампів з 

розсувним пуансоном або матрицею 

застосовують для деталей з малою 

товщиною полиць. Для деталей, що 

піддаються згинання з матеріалів 

товщиною більше 3 мм, 

рекомендується застосовувати клинові 

штампи. У цьому випадку згинання 

здійснюють у дві операції: попередня  

Рис 3.18. Координація отворів 

у деталях після згинання 

згинання в звичайному штампі і остаточне - в клиновому. 
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При малій висоті полиць, що відгинаються, і необхідності зберегти 

співвісність отворів, що пробиваються в плоскій заготовці, можуть бути використані 

штампи з притиском і зі складною матрицею (рис. 3.16, а). Штамп працює в такий 

спосіб. У вихідному положенні напівматриці розгорнуті і прижим, що знаходиться 

під дією пружинного або гумового буфера (на рисунку не показаний) збігається з 

робочою поверхнею напівматриць. Заготовку фіксують за контуром або отворами. 

При змиканні штампу пуансон спочатку притискає заготовку до прижиму, а потім 

опускається. При цьому напівматриці, краї яких спираються на краї обойм, 

починають повертатися навколо своїх осей і виконують згинання бічних полиць, 

тобто надають деталі форму скоби. Гнуття закінчується, коли напівматриці займуть 

вертикальне положення, а прижим сягне нижнього положення. При підйомі верхньої 

частини штампу прижим із напівматрицями повертається у вихідне положення, при 

цьому напівматриці розкриваються. 

Для задовільної роботи штампу необхідно, щоб осі шарнірів від базової 

площини були зміщені на величину Н (рис. 3.19): 

𝐻 = 0,215 ∙ 𝑟 + 𝑆 ∙ (1 − 0,785 ∙ 𝑥) 

де r – радіус пуансона в мм.. 

 

До штампів з розсувними 

пуансонами або матрицями і зі 

складними матрицями слід вдаватися 

тільки в крайніх випадках, так як вони 

дорогі у виготовленні, трудомісткі в 

налагодженні та швидко зношуються. 

У тих випадках, коли полиці у 

скоби нахилені всередину, тобто деталь 

має кут менше 90°, гнуття може бути  

Рис 3.19. Схема змішення осей 

напівматриці шарнірної матриці 

здійснене за одну операцію на штампах з поворотними матрицями (рис. 3.16) або з 

рухомими від клинів горизонтальними матрицями (рис. 3.16, к). Штампи з 

поворотними матрицями не слід застосовувати для деталей, що виготовляються з 

м'яких матеріалів, так як кромки матриць залишають вм'ятини на поверхні полиць. 
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При згинанні деталей, подібних до показаних на рис. 3.16, л (умовно віднесена 

до скоб), заготовку зазвичай фіксують по отвору та зовнішньому контуру. Якщо 

шпилька, на яку фіксують заготовку, нерухома, можливий брак деталі через зміщення 

отвору та розривів, так як при цьому не забезпечується вільний перебіг матеріалу з 

обох кінців. Такі деталі необхідно гнути на штамп, схема якого показана на рис. 3.16, 

л. На штампі заготовка фіксується по штифту 1, який закріплений в рухомий частині 

матриці 2. У нерухомій частині матриці 3 є поглиблення для згинання пуансоном 4. 

Матриця 2 у віджатому стані до штифта-упору 5 утримується пружиною 6. Гвинт 7 

визначає крайнє ліве положення рухомої матриці 2 при штампуванні. На пуансоні 

закріплений рухомий пружинний прижим 8. При ході повзуна преса вниз, а значить і 

верхньої частини штампу прижим 8 притискає заготовку до верхніх площин обох 

половинок матриці 2 і 3, в той час коли пуансон затягує в поглиблення ділянку 

заготовки, яку необхідно зігнути. Так як при цьому заготовка переміщається з обох 

сторін, то кінець її, посаджений на штифт 1, долаючи опір пружини 6, притягне 

рухому частину матриці 2 до нерухомої частини матриці 3. Незадовго до того, як 

пуансон займе нижнє положення, гвинт 7 упреться в нерухому частину матриці 3 і 

зупинить подальше переміщення рухомої частини матриці. Надалі заготовка дещо 

розтягується, але так як крайнє положення матриці 2 контролюється гвинтом 7, то при 

остаточному згинанні зберігаються розміри між частиною, що відгинається, деталі і 

отвором. 

Крім звичайного згинання, П-подібні деталі можуть бути отримані з різною 

товщиною середньої та бічних полиць. У цьому випадку використовуються штампи з 

прижимом, але з негативним зазором між пуансоном і матрицею (зазор t дорівнює 

товщині бічних полиць, яка менша за товщину S вихідної заготовки, рис. 3.16, м). 

Максимальне потоншення бічних полиць за одну операцію згинання залежить від 

механічних властивостей матеріалу деталі, що згинається і може бути прийнято для 

м'якої сталі рівним 25—30% S; для латуні 20-25% S; для алюмінію 27-35% S (S - 

товщина вихідної заготовки або товщина середньої полиці в мм). 

В результаті згинання з потоншенням відбувається зміцнення металу (наклеп) 

на бічних полицях деталі, що згинається, яке можна усунути відпалом. 
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При згинанні з потоншенням пруженіння вигнутої деталі після виходу зі 

штампу відсутня або, що частіше, має негативну величину. 

 

3.6. Гнуття скоб із горизонтальними полицями 

При малих кількостях деталей, що штампуються, і за умови, що висота деталі 

невелика (до 15 мм), і великий допуск на відстань між полицями, її виготовляють за 

одну операцію, але за два переходи на штампі (рис. 3.20, а). У цьому штампі 

заготовку, що згинається, закладають у вікно А, ширина якого дорівнює ширині 

заготовки, на поверхню матриці 1. При опусканні верхньої частини штампу пуансон 

2 надає заготовці Z-подібну форму, спочатку одному кінці, а при повороті заготовки 

і повторному ході преса - другому. 

Якщо необхідно отримати скоби з горизонтальними полицями, до точності 

яких пред'являються підвищені вимоги, а висота полиць скоби більше 12-15 товщин 

матеріалу та розміри середньої полиці більше 30 мм, згинання проводять за три 

операції за наступною схемою (рис. 3.20, б). Першим згинанням на штампі з 

прижимом виконують зовнішні кути, тобто заготовці надають П-подібну форму, 

друге згинання (крайнє) на штампі з прижимом виконують внутрішні кути. 

Третя операція - калібрування, що здійснюється обтисканням всіх поверхонь 

у клиновому штампі. 

Якщо висота полиць менш зазначених вище величин, згинання скоби слід 

проводити за дві згинальні операції в штампах з прижимом (рис. 3.20, в). Скоби 

можна гнути і в одному двопозиційному штампі. У першій позиції заготовка виходить 

із похилими полицями, а в другій — правиться, тобто полиці стають 

горизонтальними. 

Нарешті, скоби також можуть бути виготовлені за одну згинальну операцію, 

якщо використовувати штамп, показаний на рис. 3.20, г. 
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Рис. 3.20. Схема робочих елементів штампу для згинання скоб 

 

Працює штамп в такий спосіб: заготовку укладають на поверхню нижнього 

виштовхувача 3 і фіксують на штифтах попередньо пробитих отворів. При опусканні 

повзуна преса вниз, а значить верхньої частини штампу, верхній прижим 5 підходить 

до заготовки і затискає її. Оскільки нижній буферний пристрій (на малюнку буфер не 

показаний), що впливає на виштовхувач 3, слабше тарілчастих пружин 6, 

виштовхувач 5 разом з пуансоном-матрицею 4 продовжує опускатися і здійснює П-

подібну згинання заготовки. Коли виштовхувач 3 дійде до упору, виштовхувач 5 

зупиниться, а пуансон-матриця 4, продовжуючи рухатися вниз, зробить остаточну 

згинання (надасть вигляд скоби з горизонтальними полицями), а при змиканні 

робочих частин штампу відкалібрує згинається скобу. 

Радіуси скруглення кутів робочої частини повинні бути більшими за товщину 

згинального матеріалу. 

При малих радіусах згинання коротких полиць супроводжується їх 

випучування, а крайнє згинання - пошкодженням зовнішньої поверхні деталі. 

Успіх роботи на штампі, наведеному на рис. 3.20 г залежить від правильного 

підбору пружин. Ці штампи слід застосовувати тільки для деталей, що 

виготовляються з матеріалу завтовшки менше 1,5-2 мм. 

Одно-операційне згинання скоб з горизонтальними полицями в порівнянні з 

багато-операційним або багато-перехідним згинанням дозволяє отримувати високу 

точність і продуктивність. 
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У тих випадках, коли невеликі за габаритними розмірами V-, П- або Z-подібні 

деталі повинні мати підвищену точність використовують два способи їх 

виготовлення. При першому способі процес виготовлення деталі складається з трьох 

операцій: вирізки (відрізки) заготовки, згинання та калібрування зігнутих деталей у 

штампах (рис. 3.21). 

 

Рис. 3.21. Схеми штампів для калібрування деталей 

 

Штампи, показані на рис. 3.22, в і г, призначені для відрізки та згинання Z-і 

П-подібної деталей.

 

Рис. 3.22. Схеми робочих елементів штампів для виготовлення кутиків і скоб 

 

Виготовлення деталей типу втулок, кілець, хомутів малих та середніх розмірів. 

Структура технологічного процесу виготовлення деталей типу втулок, кілець, 

хомутиків тощо залежить від розмірів деталі, наявного обладнання та характеру 

виробництва. 

Втулки малих та середніх габаритних розмірів і товщин стінок, кільця та 

подібні до них деталі зі полос чи штрипса можна виготовляти роздільним або 

одночасним штампуванням. Роздільна поопераційна штампування використовується 

головним чином у серійному виробництві при виготовленні всіх розмірів втулок, 
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кілець і т.д., а також втулок з відносно невеликими діаметрами та висотою, кілець зі 

стінками товщиною більше 3 мм - у масовому виробництві. Штампування в одному 

штампі є найбільш прогресивним і використовується для втулок невеликих розмірів, 

кілець і т.д. зі стінками завтовшки більше 3 мм в умовах багато-серійного та масового 

виробництва. 

Нижче розглядається виготовлення цих деталей лише штампуванням. 

Роздільна штампування кілець і втулок в залежності від їх розмірів 

проводиться в одному або декількох штампах згинання з попередньо відрізаної або 

вирізаної заготовки. Малі втулки зі стінкою товщиною 0,7-2 мм отримують в 

одному з штампів згинання (рис. 3.23). Гнуття, точніше завивка, проводиться в 

штампі (рис. 3.23 а) навколо оправки 1 між пуансоном 2 і матрицею 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.23. Схеми робочих елементів штампів для 

втулок кілець з попередньо вирубаних або відрізаних 

заготовок. 
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При згинанні велике значення має пруженіння, тому в тих випадках, коли до 

точності розмірів і форми пред'являють підвищені вимоги, виробляють згинання в 

штампах з переміщенням напівматриць 4, що здійснюють остаточне згинання від 

клина 5 (рис. 3.23, б), або в штампі з коливаннями напівматрицями-кулачками                 

(рис. 3.23, в). У штампі на рис. 85, попередньо заготовлена заготовка укладається на 

поверхню кулачків (напівматриць) 6. При опусканні верхньої частини штампу, а 

значить і згинального пуансона 7 спочатку заготовка отримує U-подібну форму, а 

потім кулачки повертаються на осях 8 і здійснюють остаточну згинання. При підйомі 

верхньої частини штампу кулачки повертаються у вихідне положення пружиною 9 

через штовхач 10. Недоліки штампів з кулачками - велика вартість їх виготовлення та 

прискорене зношування рухомих частин при згинанні товстих і жорстких матеріалів. 

 

Рис. 3.24. Послідовність гнуття втулки в одну операцію. 

 

Виготовлення трубок із плоских заготовок в одну операцію внахльост для 

зварних трубок і встик при товщині матеріалу 0,6-1 мм, діаметрі втулок до 40 мм і 

довжині до 250 мм здійснюється на штампах, послідовність роботи одного з яких 

показано на рис. 3.24. Заготовка, подана до упору в робочу зону штампу, спочатку 

піддається попередньої згинання між матрицею 1 і оправкою 2. Потім рухома 

напівматриця 3 підгинає ліву, а нерухома 4 - праву полиці заготовки. При нижньому 
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положенні повзуна преса відбувається остаточне згинання (обтискання) заготовки 

напівматрицями на оправці. Звільнена від напівматриць деталь (втулка) 

розпруженіння і легко видаляється з оправки штампу у відведений лоток потоком 

стисненого повітря. 

Аналогічні штампи використовуються для виготовлення втулок звичайної 

форми (незварених). Під час проектування штампів, показаних на рис. 86 профіль 

робочої частини матриць зазвичай встановлюють дослідним шляхом в процесі 

налагодження штампу. Більші кільця та втулки виготовляють у дві і більше 

згинальних операцій. 11а рис. 87,с показана послідовність згинання втулки або кільця 

і дві операції. Після першої згинання заготовка набуває хвилястої форми, розміри якої 

розраховують за формулами 3.25 і 3.26: 

𝑅2 = (
180

𝛽
− 1) ∙ 𝑅1; 𝑙 = 2 ∙ 𝑠𝑖𝑛

𝛽

2
∙ (𝑅2 + 𝑅1)(3.25); 𝑎 = 𝑠𝑖𝑛

𝛽

2
∙ (𝑅2 + 𝑅1)      (3.26) 

В результаті другого згинання отримують втулку або кільце заданих розмірів. 

Втулка і кільця діаметром 80-150 мм, що виготовляються з листового матеріалу 

товщиною 5-10 мм і більше, отримують три згинальні операції. В результаті першої 

згинальної операції підгинаються поздовжні кромки, в результаті другої операції 

заготовці надають коритоподібну форму. З цієї форми в результаті третьої операції 

виходить втулка (кільце), що надходить на зварювання. 

    

Рис. 3.25. Послідовність згинання втулок у дві або більше операцій 

 

У тих випадках, коли діаметр, товщина і довжина деталі великі, для згинання 

використовують гідравлічні преси, а коли ці розміри порівняно невеликі, 

застосовують кривошипні преси. При великих довжинах та діаметрах, а головне 

товщинах використовують секційний метод згинання на універсальних                      

штампах  (рис. 3.25 та рис. 3.26).  
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У цьому випадку гнуття здійснюється наступними 

один за одним натисканнями повзуном преса і 

переміщенням заготовки після кожного натискання. 

Секційним методом згинають заготовки значної 

товщини (до 100 мм). Кільця та втулки досить великих 

діаметрів гнуть на згинальних трьох-валкових та 

чотирьох-валкових вальцях, а не на пресах. 
Рис. 3.26. Схема 

штамповки кілець 

 

3.7. Висновок до розділу 

У цьому розділі розглядається операція гнуття, а саме, розрахунок габаритів 

заготовок та варіанти згинання. Розрахунок заготовки залежить від форми деталі, яку 

потрібно отримати в кінцевому результаті, матеріалу деталі, технічних вимог, а з 

іншої сторони варіанти згинання, а саме з прижимом чи без, наявність отворів на 

деталі (тому що отвори можуть змінитися після гнуття) тобто необхідно у 

правильному порядку розділити операції, які необхідно виконати, щоб отримати 

певну деталь. 
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РОЗДІЛ 4. ВИРУБКА І ПРОБИВКА У ШТАМПАХ 

 

4.1. Технологічність деталі 

Габаритні розміри плоских деталей (заготовок) з металів, що вирубаються в 

інструментальних штампах, коливаються від декількох міліметрів до декількох 

метрів, а по товщині від 0,03-0,05 до 20-25 мм і вище та габаритним розмірам 

обмежується потужністю наявного обладнання (пресів) та розмірами столу та повзуна 

преса, а також – можливістю виготовлення штампу. Наприклад, вирубку деталей з 

магнієвих сплавів товщиною понад 1,5 мм виготовляють у нагрітому стані. 

Температура нагріву 320—360° С. Вирубку та пробивку деталей і заготовок з 

титанових сплавів ВТ1-1 виробляють у холодному стані, з титанового сплаву ВТ1-2 

у нагрітому, з ВТ5 при S < 2 мм у холодному, а при S > 2 мм у нагрітому стані. 

Температура нагрівання 300-400 °. При вирубці із нагрітого матеріалу слід нагрівати 

і штамп. 

 

Рис 4.1. Габарити деталей та отворів, що вирубуються 

 

Коли деталь (заготовка), що вирубається, має виступи або пази (рис. 4.1, а), 

то вони можуть бути отримані штамповкою, якщо їх розміри більші від наступних 

значень 4.1 або 4.2: 

ℎ ≥ 1,2 ∙ 𝑆                                                                    (4.1) 

𝑏 ≥ (1,2 ÷ 1,5) ∙ 𝑆                                                            (4.2) 
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Мінімальна ширина b деталі або ділянки контуру, що отримується вирубкою, 

повинна бути більшою за 1.5S. Якщо деталь вузька і довга (ширина b менше 3S), її 

доцільно отримувати розплющуванням з заготовки з дроту з подальшим обрізанням 

по контуру. 

Радіус скруглення зовнішнього контуру R при вирубці деталі зі полоси, 

ширина якої дорівнює ширині деталі b, щоб уникнути утворення уступів, знаходять з 

виразу R≥ 0,6b. 

Мінімальні розміри отворів, що пробиваються (рис. 4.1, б) залежать від їх 

форми і механічних властивостей штампованого матеріалу і при використанні 

звичайних інструментальних штампів мають значення, наведені в табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 

Мінімальні розміри отворів, які пробиваються у звичайних 

інструментальних штампах, у відношенні від S 

Форма отвору 

(рис 4.1, б) 

Матеріал деталі 

Сталь σв в кг/мм2 

Л
ат
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н
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 М

ід
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Титанові сплави 
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0
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В
Т

1
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Т
5
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ез
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у
 

В
Т

4
, 
В

Т
6
 

Круглий d 

Квадратний a 

Прямокутний b 

1,0 

0,9 

0,7 

1,2 

1,1 

0,9 

1,5 

1,4 

1,2 

0,8 

0,7 

0,6 

0,7 

0,6 

0,5 

0,75 

1,0 

1,2 

1,75 

2,0 

2,0 

1,0 

1,2 

1,2 

 

Необхідно зазначити наступне: 

1. При пробиванні отворів співвідношення d > S справедливе лише на  

механічних пресів зі швидким ходом, у яких пуансон піддається ударному 

навантаженню. Застосовуючи гідравлічні преси можна d брати менше S. 

2. Використовуючи спеціальні діропробивні штампи, можна пробивати отвори 

у твердій сталі d=0,5S, м'якої сталі та латуні d=0,35S, алюмінію d=0,3S. 
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3. Використання вібраційної пробивання отворів. Пуансон пульсує із частотою 

50-75 хід/с. Такий спосіб дозволяє проводити пробивання отворів діаметром                     

(0,5-0,4)S. 

Якщо отвір, що пробивається, має уступи (рис. 4.1, в), то їх висота повинна 

бути більшою за товщину штампованого матеріалу, тобто h≥S. При менших 

значеннях h отримати уступи пробивкою неможливо. 

Відстань між отворами, що пробиваються, або між краєм деталі і отвором (рис. 

4.2) регламентується формою отвору, зовнішнім контуром деталі, товщиною і 

властивостями матеріалу, що штампується. Мінімальні значення перемичок t, за яких 

можна використовувати пробивку для сталі, становлять (0,7-1,5)S. 

 

Рис. 4.2. Мінімальні відстані між отворами при пробиванні в стальних деталях 

 

Величина перемички t між отворами і краєм зовнішнього контуру деталі і 

отворами не тільки визначає можливість пробивання, але і конструкцію штампу. 

Якщо перемичка t мала, пробити одночасно кілька отворів або контур і отвори 

неможливо через недостатню міцність матриці. Деталі з близькими отворами в 

залежності від умов виробництва штампують на двох або декількох штампах простої 

дії або на одному комбінованому штампі послідовної дії. В обох випадках вартість 

деталі збільшується за рахунок високої вартості штампів, а точність виконання деталі 

зменшується. Величини перемичок t в матриці, при яких можливе одночасне 
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пробивання двох і більше отворів або вирізка контуру і пробивання отворів в 

інструментальних штампах, мають такі значення в частках товщини деталей, що 

вирізуються S: 

Таблиця 4.2 

Величина перемички t відносно товщини матеріалу, що штампується 

S в мм. 0.5 0.8 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5 

t в мм. 1.6 2.3 2.7 3.7 4.9 5. 6.7 7.5 8.5 9.3 10.0 

 

Сторони контуру, що вирубаються (якщо вирубка проводиться не по всьому 

контуру) або отвору, який пробивається повинні сполучатися плавними кривими з 

можливо великими радіусами R (рис. 4.1, г). Радіуси пари R повинні бути 

нормалізовані, а їх мінімальні значення в частках товщини S повинні задовольняти 

даним таблиці 4.3. 

Таблиця 4.3 

Значення радіусів сполучення при вирубці та пробивці 

Матеріал 

При вирубці 

контуру 
При пробивці 

α>90° α<90° α>90° α<90° 

Сталь, латунь, алюміній 

Титановий сплав з нагрівом 

Титановий сплав ВТ5, ВТ1-2 

Титановий сплав ВТ1-1, ВТ5 без нагріву 

0.3ꞏS 

0.5ꞏS 

1.5ꞏS 

0.7ꞏS 

0.5ꞏS 

0.7ꞏS 

2.0ꞏS 

0.9ꞏS 

0.4ꞏS 

0.6ꞏS 

1.75ꞏS 

0.8ꞏS 

0.7ꞏS 

0.8ꞏS 

2.25ꞏS 

1.0ꞏS 

 

Виняток із зазначеного правила складають деталі, які отримують 

безвідходним штампуванням, або деталі, контур (отвір) яких вирубаються 

(пробивають) складеними пуансонами; у цьому випадку сполучення по радіусу 

отримати не вдається. 

У разі витягнутих і вигнутих деталей, крім збереження мінімальної перемички 

між отворами, що пробиваються, і між зовнішнім контуром і отворами, необхідно 

витримати певну відстань m1 між отворами і вертикальною стінкою деталі, при якому 
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виключалася б можливість набігу краю отвору на радіус сполучення стінок. В іншому 

випадку пуансон при пробиванні внаслідок вигину може зламатися або, наскочивши 

на ріжучу кромку матриці, виникне погіршення робочої кромки. 

Мінімальна відстань від осі отвору до вертикальної стінки m1 визначається за 

формулами: 

для гнутих деталей 4.3: 

𝑚1 ≥ 𝑟 +
𝑑

2
                                                          (4.3) 

для витягнутих деталей 4.4 (рис. 4.2 ): 

𝑑 < 𝐷 − 2 ∙ 𝑟                                                           (4.4) 

𝐷1 > 𝐷 + 2 ∙ 𝑆 + 2 ∙ 𝑟1 + 𝑑1                                             (4.5) 

Якщо ці умови не витримані, для пробивання необхідно застосовувати 

спеціальні пуансони. 

Вирубка і пробивка в залежності від вимог до точності деталі, що 

штампується, і шорсткості поверхні зрізу може бути кінцевими або попередніми 

операціями.  

Наведені відомості дозволяють судити про конфігурацію та розміри деталей 

(заготовок), які можуть бути отримані вирізкою та пробивкою на інструментальних 

штампах. Для збільшення терміну служби штампу між переточками, а головне для 

здешевлення його виготовлення, а значить і зниження вартості деталей, що 

штампуються, необхідно в деталях уникати різких переходів, вузьких і відкритих 

прорізів і забезпечити отримання мінімального числа відходів. 

Процес вирубки та пробивки. Послідовність процесу вирубки та пробивки 

показана на рис. 4.3. Процес складається з трьох факторів: пружних деформацій, 

пластичних деформацій та сколювання. 

На початку процесу деформації (рис. 18, I), що відповідає стадії пружних 

деформацій, матеріал під пуансоном і поблизу нього виникає пружний стиск, згин і 

злегка вдавлюється в отвір матриці (виникає «тарільчастість» деталі, що 

штампується).  
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На цій стадії величина напруження в 

матеріалі нижче межі пружності. При 

подальшому деформуванні, тобто зануренні 

пуансону в матеріал, пружні деформації 

переходять у пластичні, матеріал за допомогою 

пуансону продовжує вдавлюватися в матрицю 

(рис. 18, II). Процес вдавлювання металу в 

матрицю супроводжується внаслідок 

нерівномірного розподілу напруг по перерізу 

деталі, що вирізається, руйнуванням поверхневих 

шарів. Стадія пластичних деформацій 

перетворюється на стадію сколювання. У цій 

стадії спочатку з'являються мікро-, а потім макро-

тріщини (рис. 18, III), що утворюються у ріжучих 

кромок пуансона і матриці та спрямовані по лінії 

найбільших деформацій зсуву (поверхня 

ковзання); тріщини, що сколюють, швидко 

поширюються на внутрішні шари матеріалу і 

викликають відділення деталі. Величина 

занурення пуансону в матеріал до появи тріщин, 

що сколюють, залежить від властивостей 

Рис. 4.3. Схема процесу порізки: 

1- пуансон; 2 – матриця. 

матеріалу і становить (0,25-0,6)S. При подальшому переміщенні пуансона він 

проштовхує вирізану деталь через робочу зону матриці і вона падає в тару. 

Сказане відносилося до вирубки або пробивання пуансонами та матрицями з 

гострими ріжучими кромками. Якщо ріжучі кромки матриці притуплені, якість 

процесу розділення матеріалу буде такою ж, як і при гострих кромках. Однак 

співвідношення між стадіями пластичних деформацій та сколювання кількісно 

відрізняється. Стадія пластичної деформації збільшується, а стадія сколювання 

зменшується, що пов'язано, зі зменшенням концентрації напруг на ріжучих кромках 

пуансона і матриці, а це, у свою чергу, призводить до запізнення моменту поділу 
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матеріалу заготовки , що деформується. У зв'язку з цим, матеріал у зоні поділу 

зміцнюється інтенсивніше, що викликає зростання питомого опору поділу. Зі 

збільшенням радіуса притуплення матриці питомий опір розподілу зростає. 

У цьому випадку сколювальні тріщини, що йдуть від пуансона і матриці, 

з'являються одночасно, як у гострих ріжучих кромок, а з пуансона вони з'являються 

пізніше, ніж з боку матриці. 

При вирубці та пробиванні утворюється нерівна поверхня поділу матеріалу, 

що складається з блискучого пояска (зона зрізу) і шорсткої частини (зона 

сколювання), розташованої по відношенню до блискучого пояска під певним кутом 

сколу. Як вказувалося раніше, тріщини, що сколюють, спрямовані від ріжучих 

кромок, пуансона і матриці, під деяким кутом до поверхні деталі. Для того, щоб 

напрями цих тріщин збіглися, необхідно наявність деякого зазору між пуансоном і 

матрицею. Кут нахилу тріщин, що сколять, залежить від властивостей матеріалу 

заготовки і становить 3-15 °. Чим твердіший матеріал, тим більше кут нахилу тріщин, 

що сколюють. Необхідно відзначити, що при вирубці дуже крихких матеріалів, 

зокрема загартованої сталі, при зануренні пуансону в матеріал на 10% його товщини 

процес вирубки закінчується. При цьому розміри вирубаної деталі виявляються 

меншими ніж розмір матриці, так як тріщини сколювання не доходять до її ріжучих 

кромок. 

Отже, поверхня зрізу у вирубаної деталі або пробитого отвору має форму 

конуса, а у разі використання деяких матеріалів, наприклад, червоної міді, 

утворюється навіть подвійний конус. Нижній розмір деталі (заготовки) відповідає 

розміру матриці, а верхній пуансону. У пробитого отвору навпаки. 

Правильно вибрані розміри (поперечного перерізу) пуансону і матриці 

забезпечують з'єднання тріщин, що сколюють, і дають чистий зріз по периметру 

деталі, що вирубується, або отвору, що пробивається. Якщо ж розміри обрано 

неправильно, тобто зазор між пуансоном і матрицею малий або великий, зусилля 

вирубки або пробивання буде більшим, ніж зусилля при нормальному зазорі, 

стійкість робочих деталей штампу в 15-25 рази менше, якість поверхні зрізу деталі 

або пробитого отвору погіршується. 
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Дослідженнями встановлено, що зазор між пуансоном і матрицею при 

вирубці та пробиванні залежить; від товщини матеріалу, що штампується, і вимог, 

що пред'являються до чистоти зрізу. 

Таблиця 4.4 

Величини діаметральних зазорів (початкових) між пуансоном і матрицею при 

вирізанні та пробиванні металів 

Товщина матеріалу 

(заготовки) в мм. 

Метал 

Алюміній Сталь 10, 15, 

08кп, 20, 25, 

35, 40. Латунь 

Сталь 45 і 

вище, тверда 

бронза 

Нержавіючі 

сталі 

0,1-0,25 

0,25-0,5 

0,5-1 

1-1,8 

1,8-3,0 

3,0-5,0 

>5 

0,005-0,02 

0,05//0,10 

0,06//0,10 

0,06//0,10 

0,08//0,10 

0,08//0,12 

0,08//0,12 

0,005-0,02 

0,06//0,12 

0,07//0,12 

0,07//0,12 

0,09//0,12 

0,11//0,15 

0,11//0,15 

0,005-0,02 

0,07//0,14 

0,08//0,14 

0,08//0,15 

0,10//0,15 

0,13//0,16 

0,13//0,16 

0,005-0,02 

0,04//0,10 

0,04//0,10 

0,04//0,11 

0,03//0,12 

0,03//0,12 

Примітка. ХХХ//000 - мінімальні, 000//ХХХ – максимальні початкові зазори в мм. 

між пуансоном і матрицею. 

 

При розрахунку зазору слід враховувати, що мінімальні початкові зазори є 

номінальними. Якщо за умовами виробництва необхідно отримати площину зрізу, 

майже перпендикулярну поверхні матеріалу, необхідно брати зазори на 30—40% 

менше наведених у табл. 10. 

Для електротехнічної сталі Е4АА діаметральні зазори становлять 10-15% 

товщини матеріалу; для хромонікелевих сталей 6-14%, для титанових сплавів ВТТ-1 

і ВТ5 6-10%, для магнієвих сплавів 3-5%, а для загартованих сталей з твердістю HRC 

30-35 зазор 15-20% товщини матеріалу. При вирубці великогабаритних деталей з 

тонкого матеріалу, що штампуються на пресах з С-подібною станиною, зазори 

повинні бути на 25-30% більше наведених у таблиці 4.4. 
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При визначенні розмірів пуансонів та матриць слід виходити з мінімальних 

початкових зазорів. 

При збільшених проміжках у діропробивних штампах спостерігається 

прилипання відходу до торця пуансона, що може призвести до поломки штампу. 

Уникнути цього можна, забезпечивши пуансони відлипачі. У разі пробивання в 

нержавіючій сталі отворів діаметром менше 2,5 мм за умови, що товщина матеріалу 

1-2,5 мм, зазор між пуансоном і матрицею слід брати до 0,3 S. Довжина власне робочої 

частини пуансона повинна бути не більше 0,5-1,2 мм. 

Виконання цих умов усуває налипання металів на робочу поверхню і таким 

чином сприяє підвищенню стійкості штампу. Якщо для вирубки або пробивання 

використовують матриці з конусом від дзеркала матриці (матриці без циліндричного 

пояска), то зазори треба брати на 10-15% менше, ніж наведені в табл. 10 . У разі 

використання для вирубки або пробивання на пресах з числом ходів преса більше 400 

за хвилину, матеріалу товщиною до 1 мм., зазори між пуансоном і матрицею повинні 

бути на 20-25% більше наведених у таблиці 4.4. 

При вирубці деталей (заготовок) зазор, потрібно передбачати, за рахунок 

зменшення розмірів пуансона, а при пробиванні отворів — за рахунок збільшення 

розмірів матриці. Розмір матриці при вирубці береться рівним найменшому 

граничному розміру деталі (заготовці), а розмір пуансону при пробиванні - 

найбільшому граничному розміру отвору, що пробивається. 

Пластична деформація шарів металу поблизу поверхні зрізу створює зону 

зміцненого (наклепаного) металу. Ширина зони пластичної деформації залежить від 

механічних властивостей металу (чим пластичніший метал, тим ширша зона 

пластичної деформації); величини зазору між пуансоном і матрицею (чим більше 

зазор між пуансоном і матрицею, тим ширша зона пластичної деформації) і ступеня 

затупленості ріжучих кромок (чим сильніше затуплені ріжучі кромки, тим ширша 

зона пластичної деформації). 

Явище наклепу при вирубці і пробивані, як наслідок його зміна механічних і 

фізичних властивостей металу в зоні різання в ряді випадків вносять зміну змісту 

технологічного процесу. Наприклад, якщо шайби, що вирізаються, мають товщину 



104 

 

більше 6 мм і надалі піддаються витяжці, то їх після вирізки необхідно піддати 

термообробці (відпалу) щоб уникнути появи тріщин на кромці ковпачка. Латунні 

деталі з метою зняття напруження, а тим самим і зменшення схильності до 

розтріскування нагрівають до 300° С. Якщо заготовки з титанових сплавів піддаються 

подальшій обробці, їх відпалюють. Температура відпалу для сплавів ВТ1-1 і ВТ1-2 

становить 550-600 ° С, а для ВТ-5 650-700 ° С. Ряд деталей радіоприладів та 

електромашин (сердечники магнітної системи), що виготовляються з спеціальних 

сталі, після вирубки піддають відпалу і т.д. 

В останньому випадку необхідність відпалу викликається зміною в результаті 

наклепу фізичних властивостей металу (сталь отримує підвищені магнітні втрати; 

особливо великі ці втрати у високих і вузьких зубцях роторів електричних машин, де 

є високі індукції). 

Коли процес виготовлення деталі закінчується вирубкою або пробивкою, 

наявність наклепаного шару призводить до інтенсивного протікання корозійних 

процесів та появи тріщин у зоні наклепу. Наклепаний шар у кромки вирубаної 

заготовки або пробитого отвору впливає на величину пластичної деформації при 

наступних штампувальних операціях, наприклад, при витяжці, відбортуванні, 

згинанні тощо. 

З описаних прикладів випливає, що наклепом після вирубки або пробивання 

не можна нехтувати і в залежності від характеру подальших операцій або умов 

експлуатації деталі, що штампується необхідно застосовувати відповідні заходи з 

усунення наклепаного шару, наприклад обробку зі зняттям стружки або 

термообробку. 

З розгляду явищ, що відбуваються при вирубці або пробивці, можна зробити 

висновок, що потрібне для цих операцій зусилля залежить від габаритних розмірів 

деталі (заготовки), що вирубується, або пробивається отвір, товщини і механічних 

властивостей штампованого матеріалу, зазору між пуансоном і матрицею; форми і 

стану ріжучих кромок пуансона і матриці (при затупленні зріз зрізання різко 

підвищується), способу видалення вирізаної заготовки (деталі) і відходу. Існуюча 

серед фахівців з холодного штампування думка про те, що зусилля при вирубці 
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(пробивці) залежить від швидкості пуансону, тобто числа ходів преса, не 

підтверджується. 

При вирубці або пробиванні в штампах, де заготовка (деталь) або відхід вільно 

падає через отвір у матриці, а знімання відходу (у разі пробивання знімання деталі) 

виробляють жорстким знімачем, зусилля Р (4.6) і роботу А (4.7) визначають за 

формулами: 

𝑃 = 𝐿𝑆𝜎ср𝑘 ≈ 𝐿𝑆𝜎в[кг]                                                (4.6) 

𝐴 = 𝑥𝑃ℎ[кг ∙ м]                                                       (4.7) 

де L - периметр деталі, що вирубується (заготовки) або пробиваються отвори в мм. 

Точно та безпомилково визначити довжину різання складної форми можна за 

допомогою курвіметра; 

k - 1,1 - 1,3 - коефіцієнт, що враховує нерівномірність товщини матеріалу, що 

штампується, затуплення ріжучих кромок пуансона і матриці, наявність складного 

напруженого стану в процесі вирубки або пробивання; 

х - коефіцієнт, рівний 0,4-0,7 (чим твердіше і товщий матеріал, тим менше х); 

h - робочий хід у м.кв. 

Величину σСр при вирубці приймають рівною 0,8 σв, насправді величина σср у 

процесі вирубки змінюється в залежності від глибини проникнення пуансону в 

матеріал. Величина σср може бути визначена розрахунковим шляхом.  

Якщо для вирубки і пробивки застосовують штампи, в яких деталі (заготовки) 

і відходи видаляють за допомогою гумових або пружинних знімачів і виштовхувачів, 

крім власного зусилля вирубки (пробивки), при підборі преса необхідно враховувати 

зусилля, що витрачається на стиск гуми або пружини. 

Після вирубці відхід, а після пробивання деталь в силу пружних деформацій 

матеріалу, що штампується залишаються на пуансоні. Для зняття відходу чи деталі 

необхідно докласти силу Рс, величину якої у кг визначаємо за формулою 4.8: 

𝑅𝑐н = 𝑘сн𝑃                                                                 (4.8) 

де Rсн – коефіцієнт, який залежить від товщини матеріалу і типу штампу; 

Р – зусилля вирубки або пробивки в кг.; 



106 

 

Для одно-пуансонних штампів, при S>1 мм. Rсн=0.06-0.1, а при багато-

пуансонному Rсн=0.12-0.4. Чим товстіше матеріал і більше пуансонів, тим більше 

значення величини Rсн . 

Сила Q кг, необхідна для проштовхування однієї вирубаної деталі (відходу), 

залежить від механічних властивостей і товщини матеріалу, що штампується, зазору 

між пуансоном і матрицею і може бути орієнтовно визначена для матриць з 

циліндричним пояском при роботі на провал за формулою  4.8: 

𝑄 = 𝑘𝑃
ℎ

𝑆
                                                              (4.8) 

а при зворотному виштовхуванні: 

𝑄 = 𝑘1𝑃                                                               (4.9) 

де k, k1 – коефіцієнт, приймається k=0.05÷0.08, а k1=0.1÷0.15 (більше значення 

приймається для деталей, малих товщин). 

h – висота циліндричного поясу в матриці, в мм. 

Для зменшення зусилля при вирубці та пробиванні великогабаритних деталей 

застосовують скошені пуансони при пробиванні та скошені матриці                                          

при вирубці (рис. 4.4). 

 

Величина скосу Н 

залежить від товщини матеріалу, 

що штампується; для S до З мм 

Н≤2S, а для S, рівного 3-10 мм, 

величина Н=S. На пуансоні або на 

матриці при S до 3 мм кут скосу 

𝜑беруть до 5°, а при S > 3 мм                   

𝜑 до 8 °. При таких значеннях            

Н і 𝜑 зусилля зменшується на                 

30-60% порівняно із зусиллям при 

звичайних пуансонах та 

матрицях. 

Рис. 4.4. Способи зменшення 

зусилля при вирубці 
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Зусилля вирубки (пробивки) Р у кг та робота А в кгꞏм при скошених кромках 

на пуансоні або матриці (орієнтовно) розраховуються за формулами: 

𝑃 = 𝐿𝑆𝜎в𝑘1                                                          (4.10) 

𝐴 =
𝑥𝑃 ∙ (𝑆 + 𝐻)

1000
                                                     (4.11) 

де L – периметр вирубки в мм. 

k1 – коефіцієнт для L=200 мм; при H=S, k1 =0.4÷0.6; при H≥2S, k1=0.2÷0.4; 

x – коефіцієнт, приймається для м’якої сталі, латуні, алюмінію 0.5-0.6 при H=S;             

0.7-0.8 при H=2S; 

H – висота скосу в мм. 

На пуансоні скіс робиться при пробивці, тобто в тих випадках, коли частина 

матеріалу, що вирізується, йде у відхід, а на матриці - при вирізці, тоді, коли частина, 

що вирізується використовується як деталь (заготовка). 

Скіс пуансона при плоскій матриці застосовують і для надрізування з 

відгинанням з метою утворення в штампованих деталях язичків, лапок (рис. 4.5). У 

цьому випадку кут нахилу визначається експериментально. 

 

При пробиванні кількох отворів для 

зменшення зусилля і виключення короблення 

деталей, а при одночасній роботі малих 

пуансонів з пуансонами великого діаметра для 

виключення поломки малих діаметром 

пуансонів необхідно вдаватися до ступінчастого 

розташування пуансонів. 

Зміщення пуансонів по висоті повинно 

бути в межах 0,7 - 1,1 товщини матеріалу, що 

штампується. 

 

Рис. 4.5. Схема надрізки  
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4.2. Чистова вирубка 

Отримання поверхні зрізу підвищеної чистоти (шорсткість 0,5-1 мк.) може 

бути досягнуто при вирубці та пробиванні за рахунок прижиму заготовки під високим 

тиском до поверхні матриці або за рахунок зміни геометрії робочих частин штампу. 

Такі способи отримали назву чистової вирубки та пробивки. 

Сутність чистового вирубування і пробивання під високим тиском полягає в 

тому, що матеріал, що штампується (заготовка) притискається зусиллям більше 60 

кг/мм2 до поверхні матриці. Такий високий тиск сприяє підвищенню пластичних 

властивостей матеріалу, запобігає появі тріщин, що сколюють і як наслідок впливає 

на отримання поверхні зрізу з малою шорсткістю. При вирубці (рис. 4.6, а) один 

прижим 1 діє на полосу (заготовку) 2, а інший 3 - на власне деталь, що вирубується. 

Щоб перешкодити переміщенню матеріалу під час чистової вирізки, на торцевій 

поверхні прижиму 1 передбачається зубчаста кільцева насічка. При такому способі 

вирубки ширина перемички повинна бути в 2,5-3 рази більше, ніж при звичайній 

вирубці, тобто бути не менше ніж 3S. Величина питомого тиску зовнішнього 

прижиму на цій перемичці і внутрішнього прижиму знизу на пуансон повинна 

приблизно дорівнювати межі міцності у штампованого матеріалу. 

 

Рис. 4.6. Схеми чистової вирубки 

 

Цей спосіб обмежується товщиною і габаритними розмірами деталей, що 

вирубуються, і отворів, що пробиваються. Товщина деталей повинна бути більше                

3 мм, але менше 12 мм, розміри в плані при вирізці ≤10S, діаметр отворів (0,3-1)S, що 
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пробиваються, відстань між отворами (перемичка)>0,85. Доречно вказати на низку 

труднощів у створенні тиску на матеріал. Різновидом розглянутого способу чистової 

вирізки є чистова вирізка при поперечному осаді, яка створюється за рахунок 

кільцевого гострого ребра. При тонкому матеріалі такі ребра працюють тільки на 

прижим (рис. 4.6, б), а при товстому - на прижимі і на матриці (рис. 4.6, в).                            

Кут γ = 45°, а δ = 30 °. 

Зазначений спосіб чистової вирубки має широке поширення, проте він, як і 

раніше розглянутий, вимагає додаткової витрати матеріалу внаслідок збільшення 

розмірів перемичок. 

Другий метод в умовах вирубки має два рішення: чистова вирубка на матриці 

з заваленими кромками і чистова вирубка пуансоном більших розмірів, ніж матриця. 

Даний спосіб в умовах пробивання має тільки одне рішення: чистове пробивання на 

матрицях з розваленими ріжучими кромками. (Сутність чистової вирубки та 

пробивки на матрицях з розваленими ріжучими кромками або, як іноді називають, 

чистової вирубки (пробивки) з обтисканням (рис. 4.7, а) полягає в наступному. 

 

Рис. 4.7. Схеми чистової вирубки: 

а – з прижимом; б – пуансон > матриці; в – визначення розмірів пуансона. 

 

Пуансон має звичайну форму, кромки матриці на висоті h дорівнюють                      

від S до 1,5 S, розвалені, тобто мають заокруглення. Зазор між пуансоном та матрицею 

у цих штампах береться до 0,01 мм. Розмір матриці повинен бути на 0,02-0,05 мм 

менше найменшого граничного розміру деталі, це потрібно для компенсації 

збільшення розмірів деталі після виходу з матриці. Щоб уникнути вигину деталі, що 



110 

 

штампується в процесі вирубки, застосовують штампи з прижимом і забезпечують 

сильне затискання заготовки між торцевою поверхнею пуансона і виштовхувачем. 

Точність деталей, одержуваних вирубкою з обтисканням, відповідає 3-4-му класам 

точності, а шорсткість поверхні зрізу - 8-му класу (ГОСТ 2789-59). 

Вирубку з прижимом застосовують для деталей з м'якої сталі, нержавіючої 

сталі 1Х18Н9Т та кольорових металів за умови, що контур цих деталей має плавні 

контури. Зазначимо, що сталь У8А, бронзу Бр. ОФ 6,5-0,15 вирубувати з прижимом 

не слід. За наявності гострих кутів на деталі одержати якісну поверхню зрізу 

неможливо. Якщо матеріал деталі твердий, кінчик кута деталі буде зірваний, а якщо 

матеріал деталі м'який, на кутах буде сильна утяжка. 

Якщо деталь, що штампується, має отвори, то пробивати отвори слід 

одночасно з отриманням зовнішнього контуру, використовуючи для цієї мети 

комбіновані штампи суміщеної дії. 

Сутність вирубки пуансоном, переріз якого більший за отвори матриці                    

(рис. 4.7, б), полягає в тому, що в результаті тиску пуансона матеріал тече по кромках 

матриці до тих пір, поки між ріжучими кромками пуансона і матриці не утворюються 

тріщини сколювання. У міру подальшого занурення пуансону в матеріал з'являються 

тріщини сколювання, деталь відокремлюється від смуги і зі значним зусиллям 

(внаслідок зворотного конуса) проштовхується через матрицю. 

При чистовій вирубці «пуансон, більший ніж матриця» може бути два способи 

виконання матриці: 

а) звичайне, тобто ріжуча кромка починається від дзеркала матриці, 

б) з розваленою кромкою. 

У всіх випадках пуансон не досягає дзеркала матриці на 0,1 0,2 мм.                    

Розмір робочої порожнини матриці менший за найменший граничного розміру деталі 

на 0,02-0,05 мм. 

Перший спосіб чистової вирубки коли пуансон більший, ніж матриця слід 

застосовувати для алюмінію чи латуні. Зусилля для вирубки з зачищенням для цього 

випадку більше, ніж для звичайної вирубки, і складається з власне зусилля вирубки, 

зусилля для зрізання надлишків матеріалу (припуску на зачистку), тертя вирізаної 
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деталі про кромки матриці та зусилля для проходження пуансона по конусному 

отвору, утвореному в смуги. 

Зусилля Рч.в кг при чистовій вирубці пуансоном більшим матриці 

розраховують за формулою 4.12: 

𝑃ч.в. = 𝑃𝑐                                                                (4.12) 

де P – зусилля в кг для вирубки при нормальному зазорі між пуансоном і матрицею; 

c – коефіцієнт, для алюмінію 1.3-1.6, латуні Л62, Л68, м’якої сталі 2.25-2.8.  

Наведені значення коефіцієнта застосовні для вирубки із зазором між 

площинами пуансона та матрицею 0,1-0,2 мм. При зменшенні цього зазору до 

величини меншої 0,1 мм зусилля різко зростає. 

Другий спосіб чистової вирубки пуансоном більше матриці слід застосовувати 

для низьковуглецевих нелегованих сталей та алюмінію. Кромка матриці розвалена та 

притуплена. Для цього способу вирубки із зачищенням, зусилля може бути 

розраховане за формулою для першого способу, але його слід збільшити на 15-30% 

залежно від твердості матеріалу деталі, його товщини та величини розвалу робочої 

частини матриці. 

На процес вирубки пуансоном більше матриці і на його силовий режим 

впливають механічні властивості матеріалу, що вирубається, форма контуру деталі, 

що штампується і розміри пуансона, тобто величина, на яку пуансон більше матриці. 

Допуск на побудову контуру пуансона визначається по таблиця 4.5. Величина 

припуску не є постійною і змінюється залежність від конфігурації деталі, що 

штампується; на прямих ділянках припуск деталі дорівнює у , на зовнішніх кутах 

понад 60 ° припуск доходить до 2у', а на внутрішніх кутах менше 60 ° припуск 

дорівнює (0,2-0,5) у'. 

На рис. 22, наведені схеми контуру пуансона 1 і матриці 2 для двох деталей. 

При розрахунку розмірів матриці необхідно пам'ятати, що деталь після виходу з 

матриці збільшується на 0,02— 0,05 мм. Точність при штампуванні пуансоном більше 

матриці відповідає 3-4-му класам, а шорсткість поверхні зрізу 7-8-му класам за 

ГОСТом 2789-59. 
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Таблиця 4.5. 

Допуск у' на побудову контуру пуансона при чистовій вирубці  

пуансоном більше матриці (згідно даним Б.І. Шишкова). 

Товщина матеріалу в мм. 
Допуск у' в мм. 

мінімальний максимальний 

0,5-1,0 

1,0-2,0 

2,0-3,0 

3,0-4,0 

4,0-5,5 

- 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,1 

0,15 

0,25 

0,35 

0,5 

 

Крім розглянутих способів чистового пробивання, застосовують ще 

пробивання пуансонами, робоча частина яких має спеціальну форму. Застосовують 

три типи пуансонів (рис. 4.8). 

 

Перший тип пуансона 

(ступінчастий, рис. 4.8, а) 

використовується для чистового 

пробивання отворів в деталях з 

мідних сплавів і дюралюмінію. 

Процес пробивання складається з 

двох етапів. Спочатку частиною 

пуансона меншого діаметра 

здійснюється звичайна пробивка, а 

потім ділянкою пуансона з 

діаметром D зрізається припуск, 

тобто виходить отвір заданого 

діаметра та необхідної шорсткості 

поверхні зрізу. Недолік такого  

Рис. 4.8. Пуансони для чистової пробивки: 

а – з двома ріжучими кромками;  

б – з конусом;  

в – з торцем, який має форму урізаного конуса 

способу чистового штампування - неможливість заточування пуансону. 
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Пуансон з гострим торцем (рис. 4.8, б) використовується для пробивання 

отворів діаметром, близьким товщині матеріалу в деталях з в'язкої латуні та 

алюмінію. Процес пробивання полягає в наступному. Пуансон, заглиблюючись у 

матеріал на 75—90% його товщини, відриває відхід, що утворився, і загладжує стінки 

отвору. Пуансон з торцем, що має форму усіченого конуса (рис. 4.8, в), 

використовується для пробивання отворів мало вуглецевої сталі. Пуансон заходить у 

матеріал приблизно на 60-70% його товщини, витісняючи матеріал отвору вниз і в 

сторони, потім утворюються тріщини сколювання, відхід матеріалу виштовхується, а 

стінки отвору загладжуються. 

 

Деякі заводи роблять спробу застосувати для 

отримання отворів із високою якістю поверхні пуансони-

прошивки (рис. 4.9). У цьому пуансоні слідом за 

циліндричним виступом, що здійснює пробивку (d1), 

слідують два або три ріжучі зуби (d2, d3). Здійснити 

заточування таких пуансонів важко, і тому вони рідко 

застосовуються. 

 

4.3. Вибір преса 

При виборі пресу необхідно враховувати: 

1) зусилля, що розвивається пресом, має 

відповідати зусиллю, необхідному для штампування, або 

бути дещо більшим за нього; 

2) тип преса та величина ходу повзуна преса 

повинні відповідати технологічній операції; 

Рис. 4.9. Пуансон-

прошивка 

3) закрита висота преса повинна відповідати закритій висоті штампу або бути 

більшою за неї; 

4) габаритні розміри столу та повзуна преса повинні забезпечувати можливість 

встановлення та закріплення штампів та подачу заготовок, а отвір у столі преса – 

вільне провалювання штампованих деталей (при штампуванні «на провал»). Нижня 

плита штампу має перекривати отвір стола преса на 40-50 мм. 
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Отже, основними технічними параметрами вибору преса є зусилля, 

потужність, величина ходу, закрита висота і розміри преса. 

Якщо прес має арочну станину, його підбирають виходячи лише з величини 

робочого зусилля, тобто Рпр≥ Р, якщо має С-подібну станину, то Рпр ≥ (1,25 -1,3)Р. 

Зусилля пресу приймають за каталожними або паспортними даними; за 

відсутності паспортних даних зусилля можна визначити за міцністю колінчастого 

валу залежно від діаметра. Основні параметри та розміри універсальних пресів, що 

використовуються для вирубки та пробивання та випускаються заводами, 

регламентовані ГОСТами. 

У каталожних і паспортних даних наводиться величина номінального зусилля 

кривошипних пресів, створюваного при куті кривошипа 20-30°, вважаючи від 

нижньої мертвої точки, що необхідно враховувати при операціях, що вимагають 

великої величини робочого ходу, так як тиск, що розвивається пресом на початку 

операції, буде менше, ніж у нижній мертвій точці. Це положення особливо важливе 

при виборі пресу для витяжних робіт. 

Необхідно враховувати те, що величина роботи, яку може виконати прес при 

безперервній дії (на самоході), майже в 2 рази менше, ніж величина роботи того ж 

таки преса при одиночних ходах. 

Необхідно відрізняти навантаження пресу по зусиллю від навантаження 

потужністю (по роботі). Перша лімітується міцністю колінчастого валу або зубчастих 

передач преса, а друга - живою силою махових мас, потужністю електродвигуна та 

допустимим його навантаженням. Якщо прес перевантажений по зусиллям, 

відбувається деформація валу, а це призводить до поломки преса. 

При перевантаженні по зусиллю і потужності прес заклинюється в нижній 

точці і відбувається поломка механізму включення. І, нарешті, при перевантаженні 

тільки за потужністю падає кількість обертів маховика, перегрівається обмотка і 

виходить з ладу електродвигун. 

При підборі преса у разі вирубки (або пробивання) на штампах зі скошеними 

ріжучими кромками необхідно, щоб: 
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1) зусилля вирубки в кожний момент робочого шляху повзуна було менше 

відповідного зусилля преса, а максимальне зусилля припадало на ділянці ходу 

повзуна, що відповідає повороту впала на 20-30° від нижньої мертвої точки; 

2) зусилля вирубки та висота скосу повинні бути призначені виходячи з того, 

щоб робота вирубки (пробивки) була меншою за роботу преса. 

 

4.4. Висновок до розділу 

У цьому розділі розглядається операція пробивки та вирубки. Габарити 

робочих елементів – пуансони та матриці, зазори відносно товщини та матеріалу 

заготовки. Розрахунок форми пуансонів та матриці. Перелік нюансів для вибору 

преса. 
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РОЗДІЛ 5. РОЗРАХУНОК ПРЕСА ТА ШТАМПУ 

Завдання: 

1. Розрахувати зусилля для виготовлення даної деталі. 

2. Розробити прес зусиллям ≤5 т. (запустити виробництво). 

3. Запустити виробництво деталі, що зображена на рис. 5.1. 

 

 

а б 

Рис. 5.1. Деталь: а – модель; б – реальна деталь. 

5.1. Розрахунок заготовки по згідно формули 5.1 – рис. 5.2: 

  

Рис. 5.2. Схема розрахунку довжини заготовки Рис. 5.3. Фактична деталь 



117 

 

𝐿 = 𝑙 + ℎ + ℎ2 − (0,858𝑟 + 2,692𝑑)                                  (5.1) 

𝐿заготовки = 7 + 34 + 13,5 − (0,858 ∙ 0,5 + 2,692 ∙ 1) = 54,5 − (0,429 + 2,692) 

𝐿заготовки = 54,5 − 3,121 

𝐿заготовки = 51,379 ≈ 51,4 мм. 

Отже, довжина заготовки – 51.4 мм.. 

 

5.2. Розрахунок ширини полоси згідно формули 5.2: 

𝐵 = 𝐿 + 2𝑎 + ∆п                                                        (5.2) 

де В – ширина полоси ; L – розмір деталі; а – величина бокових перемичок;  

∆п – мінусовий допуск на ширину полоси в мм., який враховують при порізці на 

гільйотинних ножицях – при s=1, та ширини полоси до 50 – ∆п= 0,4. 

Так як відсутня бокова перемичка, формула 5.2 набуває вигляду 5.3: 

𝐵 = 𝐿 + ∆п 

Звідси, ширина полоси = 𝐵 = 20 − 0,4 = 19,6 

Отже, оптимальна ширина полоси 19,6 ÷ 20 мм. 

 

5.3. Розрахунок розкрою, візьмемо стандартний лист 1000х2000: 

При поперечному розкрої листа: 

2000/20=100 полос, тобто 100 полос довжиною 1000 мм. 

1000/51,4=19,45, тобто 19 цілих деталей з полоси 

100ꞏ19=1900 деталей з листа 

При повздовжньому розкрої листа: 

1000/20=50 полос, тобто 50 полос довжиною 2000 мм. 

2000/51,4=38,91, тобто 38 цілих деталей з полоси 

50ꞏ38=1900 деталей з листа 

При комбінованому розкрої: 

10 полос поперечно листа, довжиною 1000 мм (10ꞏ20=200 мм.) 

З полоси 19 деталей - 10ꞏ19=190 деталей 

2000-200=1800 мм. 

50 полос поздовжньо листа довжиною 1800 мм. 
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1800/51,4=35 деталей з полоси довжиною 1800 мм. 

50ꞏ35=1750 шт. 

190+1750=1940 шт. з листа 

Отже, при поперечному чи при повздовжньому розкрої можна отримати 1900 

деталей з листа, а при комбінованому розкрої – 1940 деталей з листа 1000х2000 мм. 

 

5.4. Розрахунок довжини вирубки. 

 

Рис. 5.4. Креслення, для розрахунку периметру вирубки 

 

5.2.1. Вирубка круглих отворів. 

Формула для розрахунку довжини кола 5.3: 

𝐿круг = 2𝜋𝑟                                                                (5.3) 

Розрахунок довжини вирубки двох круглих отворів: 

𝐿круг = 2 ∙ 2𝜋𝑟 = 2 ∙ 2 ∙ 3,14 ∙ 2,1 = 26, 376 мм.  

Довжина вирубки двох отворів – 26,376 мм.. 

 

5.2.2. Вирубка квадратного отвору. 

Вирубка квадратного отвору складається з 4 прямих ліній та 4 дуг, r=0.5: 

𝐿квадрат = 4 ∙ 19 +
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟

4
∙ 4 = 4 ∙ 19 +

2 ∙ 3,14 ∙ 0,5

4
∙ 4 = 76 + 3,14 

𝐿кв = 79,14 мм. 

Довжина вирубка квадратного отвору – 79,14 мм.. 
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5.2.3. Вирубка перемички. 

Вирубка перемички складається з 2 прямих ліній та 4 дуг, r=3: 

𝐿перемички = 2 ∙ 24 +
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟

4
∙ 4 = 2 ∙ 24 +

2 ∙ 3,14 ∙ 3

4
∙ 4 = 48 + 18,84 

𝐿перемички = 66,84 мм. 

Довжина вирубка перемички – 66,84 мм.. 

 

5.3. Сумарна довжина вирубки. 

∑ 𝐿вирубки = 𝐿круг + 𝐿квадрат + 𝐿перемички 

∑ 𝐿вирубки = 26, 376 + 79,14 + 66,84 = 172.356 мм.  

Сумарна довжина вирубки – 172.356 мм.. 

 

5.4. Розрахунок зусилля для вирубки даної заготовки 

Сталь 08кп – τср=22-31 кг/мм2. Для розрахунку обрав максимальне значення. 

Товщина матеріалу – 1 мм. 

𝑃вирубки = 1 ∙ 172.356 ∙ 31 = 5343,036 ≈ 5350 кг  

Необхідне зусилля для вирубки даної заготовки становить 5.35 т. 

 

5.5. Розрахунок зусилля для згинання даної заготовки 5.4: 

𝑃𝑘 = 𝑘 ∙
𝑆2

𝑙
∙ 𝐵 ∙ 𝜎в + 𝑞 ∙ 𝐹                                                        (5.4) 

де k=1,33 при 
𝑙

𝑠
> 8 і k=1,26 при 

𝑙

𝑠
> 12;  

l – відстань між опорами в мм.;  

В – ширина деталі, яка згинається, в мм.;  

q – питомий тиск правки в кг/мм2 (таблиця 3.7);  

F – площа правки, яка находиться під пуансоном, в мм2:  

при α=90° F=B[1,4ꞏl–2ꞏ(r+S+Rм)]; 

Розрахунок зусилля V-подібного гнуття: 
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𝑃гнуття = 1,33 ∙
12

8
∙ 20 ∙ 47 + 1 ∙ (20[1,4 ∙ 8 − 2(0,5 + 1 + 0,5)]) 

𝑃гнуття = 1,33 ∙
1

8
∙ 940 + 1 ∙ (20[11,2 − 2 ∙ 2]) 

𝑃гнуття = 1,33 ∙ 0,125 ∙ 940 + 1 ∙ (20[11,2 − 4]) 

𝑃гнуття = 156,275 + 1 ∙ (20 ∙ 7,2) 

𝑃гнуття = 156,275 + 1 ∙ 144 

𝑃гнуття = 156,275 + 144 

𝑃гнуття = 300,275 ≈ 300 кг. 

Зусилля V-подібного гнуття – 0,3 т. (один кут) 

Розрахунок сумарного зусилля гнуття: 

∑ 𝑃гнуття = 2 ∙ 0,3 = 0,6 т. 

Сумарне зусилля гнуття – 0,6 т. 

 

5.6. Розрахунок проштовхування відходів штамповки 5.5: 

𝑃пр = 𝑃Кпр                                                                  (5.5) 

Кпр для сталі становить від 0,02 до 0,06.  

Для розрахунку обрав максимальне значення 

𝑃пр = 5350 ∙ 0,06 = 321 кг ≈ 0,32 т. 

Зусилля для проштовхування відходів штамповки – 0,32 т. 

 

5.7. Розрахунок для зняття заготовки з пуансонів, а в даному випадку – двох круглих 

та 1 квадратного (зі скругленнями) 5.6. 

𝑃пр = 𝑃Кзн                                                                (5.6) 

Кзн для сталі становить від 0,01 до 0,05.  

Для розрахунку обрав максимальне значення 

𝑃пр = (𝑃круг + 𝑃квадрат)Кзн 

𝑃круг = 1 ∙ 26,376 ∙ 31 = 817,656 кг. 
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𝑃квадрат = 1 ∙ 79,14  ∙ 31 = 2453,34 кг. 

𝑃пр = (817,656 + 2453,34) ∙ 0,05 = 3270,996 ∙ 0,05 = 163,5498 ≈ 165 кг. 

Зусилля для зняття заготовки з пуансонів – 0,165 т. 

 

5.8. Розрахунок повного зусилля роботи штампа 5.6: 

∑ 𝑃штампа = 𝑃вирубки + ∑ 𝑃гнуття + 𝑃пр 

∑ 𝑃штампа = 5,35 + 0,6 + 0,32 = 6.27 т. 

Отже, необхідне зусилля для штамповки (виготовлення) деталі становить 6.27 т.. 

Це значення перевищує початкове завдання (6.27>5 т.). 

 

 

5.9. Перерахунок зусилля 

вирубки. 

Зусилля вирубки квадратного 

вікна та перемички можна 

зменшити за рахунок скошених 

ріжучих граней на пуансонах 

рисунок 5.5. 

при 𝐻 = 𝑡   𝑃𝑚𝑖𝑛 = 0,6 ∙ 𝑃вирубки 

при 𝐻 = 2𝑡   𝑃𝑚𝑖𝑛 = 0,4 ∙ 𝑃вирубки 

Обираю другий варіант. 

Рис. 5.5. Схема вирубки отворів  

з мінімальним зусиллям 

Зусилля вирубки перемички 𝑃перемички = 1 ∙ 66,84  ∙ 31 = 2072,04 кг. 

Зусилля вирубки квадратного отвору - 𝑃квадрат = 1 ∙ 79,14  ∙ 31 = 2453,34 кг. 

Зусилля вирубки круглих отворів 𝑃круг = 1 ∙ 26,376 ∙ 31 = 817,656 кг. 

 

Зменшене зусилля вирубки перемички: 

𝑃𝑚𝑖𝑛.перемички = 0,4 ∙ 2072,04 = 828,816 кг. 

Зменшене зусилля вирубки квадратного отвору: 

𝑃𝑚𝑖𝑛.квадрат = 0,4 ∙ 2453,34 = 981,336 кг. 
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5.10. Оновлене повне зусилля вирубки: 

𝑃2вирубки = 𝑃круг + 𝑃𝑚𝑖𝑛.перемички + 𝑃𝑚𝑖𝑛.квадрат 

𝑃2вирубки = 817,656 + 828,816 + 981,336 = 2627,808 кг ≈ 2650 кг. 

Отже, оновлене, зменшене зусилля вирубки становить 2,65 т. 

 

5.11. Перерахунок необхідного зусилля, для роботи штампа: 

∑ 𝑃кінцеве.штампа = 𝑃2вирубки + ∑ 𝑃гнуття + 𝑃пр 

∑ 𝑃кінцеве.штампа = 2,65 + 0,6 + 0,32 = 3.57 т. 

Це значення задовольняє початкове завдання (3,57<5 т.) 

 

5.12. Для виготовлення даної деталі обрав пневмоциліндр, габаритні характеристики 

якого зображено на рис.5.6. 

 

Рис. 5.6. Габаритні характеристики обраного пневмоциліндра 
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Рис. 5.7. Фото пневмоциліндра 

 

Рис. 5.8. Переріз пневмоциліндра 

Специфікація(рис. 5.8.): 1. Кріпильна гайка; 2. Ущільнення штока; 3. Ущільнювач;             

4. Направляюча втулка; 5. Ущільнення кришки; 6. Алюмінієва втулка; 7. 

Направляюче ущільнення поршня; 8. Направляюче ущільнення поршня; 9. 

Регульоване демпфірування; 10. Регулюючий гвинт; 11. Ущільнення; 12. Гайка 

поршня; 13. Задня кришка; 14. Стягуючий гвинт; 15. Ущільнення поршня;                               

16. Алюмінієвий Поршень; 17. Магніт; 18. Сталевий стрижень; 19. Амортизуюче 

ущільнення NBR або Viton; 20. Передня кришка; 21. Хромований шток;                                   

22. Ущільнення поршня; 23. Алюмінієва гільза – труба. 



124 

 

5.13. Розрахунок кінцевого зусилля, для зменшення зусилля розділив операції на    

2 етапи: 

5.13.1. Вирубка квадратного та перемички: 

𝑃𝑚𝑖𝑛.перемички = 0,4 ∙ 2072,04 = 828,816 кг. 

𝑃𝑚𝑖𝑛.квадрат = 0,4 ∙ 2453,34 = 981,336 кг. 

𝑃відхід = 0,06 ∙ (828,816 + 981,336 ) = 0,06 ∙ 1810,152  

Зусилля проштовхування квадратного та перемички P = 108,60912 кг. 

5.13.2. Вирубка круглих та гибка: 

𝑃круг = 1 ∙ 26,376 ∙ 31 = 817,656 кг. 

∑ 𝑃гнуття = 2 ∙ 0,3 = 0,6 т. 

𝑃круг.проштовхування = 0,06 ∙ 817,656 = 49,05936 кг. 

Отже, кінцеве зусилля з урахуванням усіх зусиль, становить: 

1. 1918,76112 ≈ 2 т. 

2. 1467,26536 ≈ 1,5 т. 

 

5.14. Розрахунок циліндра. 

Технічні характеристики: 

Діаметр поршня – 250 мм. 

Діаметр штока – 50 мм. 

Максимальний робочий тиск – 10 бар 

Хід – 30 мм. 

Розрахунок зусилля, яке можу досягати даний циліндр з розрахунки формули тиску 

𝑝 =
𝐹

𝑆
 [(𝐻/м2) =

Н

м2
] звідси 𝐹 = 𝑝𝑆 [𝐻 =

Н

м2
∙ м2] 

10 бар = 1 Н/мм2  

Діаметр поршня становить 𝑆 = 𝜋𝑟2 = 3,14 ∙ 1252 = 3,14 ∙ 15625 = 49 062,5 [мм2] 

Зусилля 𝐹 = 1 [
Н

мм2
]  ∙ 49062,5 мм2 = 49062,5 Н 

49062,5 Н = 5002.93 кг 

Отже, можна зробити висновок, що при 10 бар досягається зусилля 5 т. 
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5.15. Розділив роботу штампа на 2 етапи, получилось 2 величини зусилля 1,5 та 2 т. 

Розрахунок тиску, який необхідний для роботи штампа зусиллям 2 т. = 19613,3 Н 

𝑝 =
𝐹

𝑆
 [(𝐻/м2) =

Н

м2
] 

Діаметр поршня становить 𝑆 = 𝜋𝑟2 = 3,14 ∙ 1252 = 3,14 ∙ 15625 = 49 062,5 [мм2] 

𝑝 =
19613,3 [Н]

49 062,5 [мм2]
= 0,3997615

 Н

мм2
= 0,4

 Н

мм2
= 4 бар 

5.16. Основні та робочі елементи штампу: 

   
Рис. 5.9. Нижня плита Рис. 5.10. Верхня плита Рис. 5.11. Знімач 

 
  

Рис. 5.12. 

Квадратний пуансон 

Рис. 5.13. 

Круглий пуансон 

Рис. 5.14. 

Пуансон-перемички 
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Рис. 5.15. 

Пуансон гнуття, верхній 

Рис. 5.16. 

Пуансон гнуття, нижній 

Рис. 5.17. 

Пуансонотримач 

 

5.17. Розрахунок деталей штампу 

 

Рис. 5.18. Матриця 

Матриця. 

Сталь - Х12мф. Термічна обробка – 56..58 HRC 

Товщина – 20 мм. 

Габарити – 75х95 мм. - 15-25 мм. від робочих 

отворів, до краю матриці. 

Односторонній зазор між матрицею та 

пуансоном – +0.05 мм. 

Висота робочої області матриці – 6 мм. 

(зверху), вниз звільнення для відходів 

штамповки під 3° 

 

Рис. 5.19. Пуансонотримач 

Пуансонотримач.  Сталь 3. Без терм. обробки. 

Товщина – 20 мм. 

Габарити – 75х95 мм. відповідають габаритам 

матриці. 

Односторонній зазор для встановлення 

пуансонів – -0.01 мм. 

Виконано звільнення для бортиків пуансонів. 
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Рис. 5.20. Пуансон 

для вирубки перемички 

Пуансон для вирубки перемички 

Сталь - Х12мф. Термічна обробка – 56..58 

HRC. 

Висота – 48.9 мм. 

Габарити – 16х44 мм. 

Зверху отвір під штифт Ø5 для встановлення 

пуансона. 

Знизу шліфовка під кутом, перепад по висоті = 

подвійній товщині матеріалу, для зменшення 

зусилля під час вирубки. 

 

Рис. 5.21. Пуансон для вирубки 

квадратного отвору 

Пуансон для вирубки квадратного отвору 

Сталь - Х12мф. 

Термічна обробка – 56..58 HRC. 

Висота – 47.3 мм. 

Габарити – 20х30 мм. 

Зверху два бортики для встановлення 

пуансона. 

Знизу шліфовка під кутом, перепад по висоті = 

подвійній товщині матеріалу, для зменшення 

зусилля під час вирубки. 

 

Рис. 5.22. Пуансон 

для вирубки круглого отвору. 

Пуансон для вирубки круглого отвору (2 

шт.) 

Матеріал - 1.3343 (HSS) 

Твердість голови: 52 ±3 HRC 

Термічна обробка: 64 HRC ± 2 

Висота - 46 мм. 

Робочий діаметр – Ø4.20 мм. 

Каталожна позиція. Виробник - Туреччина 
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Рис. 5.23. Пуансон гнуття. Верхній 

Пуансон гнуття. Верхній. 

Сталь - Х12мф. 

Термічна обробка – 56..58 HRC. 

Скруглення на пуансоні – 0.5 мм. 

 

Рис. 5.23. Пуансон гнуття. Нижній 

Пуансон гнуття. Нижній. 

Сталь - Х12мф. 

Термічна обробка – 56..58 HRC. 

Скруглення на пуансоні – 0.5 мм. 

 

Рис. 5.24. Знімач 

Знімач. 

Сталь 3. Без термічної обробки. 

 

5.25. Прокладка 

Прокладка. (2 шт.) 

Сталь 65Г або 40Х 

Термічна обробка 40 HRC 
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Рис. 5.26. Нижня плита 

Нижня плита 

Сталь 3 

Габарити 130х210х30 

Отвори під колонки Ø25 (-0.02 -0.03) 

Звільнення під відхід штамповки 

Звільнення, щоб випадала деталь. 

 

Рис. 5.27. Верхня плита 

Верхня плита 

Сталь 3 

Габарити 130х210х30 

Отвори під втулки Ø32 (0 +0.01) 

Різьба М12 (по центру) для хвостовика 

 

 

 

Рис. 5.28. Комплект направляючих 

Комплект направляючих (2 шт.): 

Колонка Ø20 

Втулка 

Тримачі втулок (3 шт.) 

Тримачі втулок монтуються до верхньої 

плити за допомогою болтів М6. 

Ці деталі стандартні, каталожні. 

Виробник – Туреччина. 
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5.17. Розрахунок ресивера. 1 цикл – 1 об'єму циліндра 

𝑉 = 𝜋𝑅2𝐻 = 3,14 ∙ 0,1252 ∙ 0,03 = 3,14 ∙ 0,015625 ∙ 0,03 = 0,001471875 м3 

1 м3 = 1000 л., а 0,001471875 м3 = 1,471875 ≈ 1,5 л/цикл. 

Якщо даний пневмоциліндр робить 30 циклів за хвилин, відповідно 

30 ∙ 1,5 = 45
л

хв
 (15 циклів) 

За хв роботи прес використовує 30ꞏ45=1350 л. = 1,35 м3 

А, для 30 хв роботи пресу необхідно 1,35х4=5,4 м3 повітря. Обрав ресивер 0,9 м3. 

 

5.18. Розрахунок роботи компресора. 

Розрахунок виконується на основі компресора ПК 1.75 

Продуктивність – 1,75 куб/хв. 

Якщо ресивер об’ємом 0,9 м3 при тиску 6 атм. = 0,9х6=5,4 м3 повітря 

Час роботи компресора 5,4/1,75=3,08≈3 хв 

ОТЖЕ, для роботи пресу 30 хв, компресор ПК 1.75 повинен працювати 3 хв. 

 

5.18. Матеріал – сталь 08кп, товщина 1 мм., звідси, користуючись таблицями 

зазорів, можна отримати односторонній зазор між пуансоном та матрицею –0.05 мм.  
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ВИСНОВКИ 

У першому розгляді розглянуто способи виготовлення плоских або об'ємних 

тонкостінних деталей з листового матеріалу чи полоси за допомогою штампів на 

пресах або без пресів. Коротка характеристика основних процесів. Які, в основному, 

найчастіше використовуються. 

У другому розділі розглядається підготовка матеріалу до обробки тиском, а 

саме – штампування - спосіб виготовлення плоских або об'ємних тонкостінних 

деталей з листового матеріалу або полоси (штрипса) за допомогою штампів на пресах 

або без пресів. Способи перевірки матеріалу та оптимізації, варіанти порізки металу 

на полоси, полос на заготовки або деталі. Різноманітність розкроїв та їх аналітичний 

розрахунок, який підтверджує реальну оптимізації.  

Третій розділ розкриває технологічну операція гнуття, а саме, розрахунок 

габаритів заготовок та варіанти згинання. Розрахунок заготовки залежить від форми 

деталі, яку потрібно отримати в кінцевому результаті, матеріалу деталі, технічних 

вимог, а з іншої сторони варіанти згинання, а саме з прижимом чи без, наявність 

отворів на деталі (тому що отвори можуть змінитися після гнуття) тобто необхідно у 

правильному порядку розділити операції, які необхідно виконати, щоб отримати 

певну деталь. 

Четвертий містить в собі коротку інформацію операцію пробивки та вирубки. 

Габарити робочих елементів – пуансони та матриці, зазори відносно товщини та 

матеріалу заготовки. Розрахунок форми пуансонів та матриці. Перелік нюансів для 

вибору преса. 

У п’ятому розділі розрахунки штампа та преса. Розрахунок зусилля вирубки 

та згинання, оптимізація зусилля, перерахунок зусилля та підбір преса. Розрахунок 

зусилля циліндра залежно від тиску. Розрахунок ресивера та приклад розрахунку 

компресора.  
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