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роботи Шлика Сергія Вікторовича, Ченчевої Ольги Олександрівни, Клеца 

Дмитра Михайловича, Лашка Євгенія Євгеновича

за темою

«Інтелектуально-керовані технології імпульсної обробки металів»

Теоретичні та експериментальні дослідження динамічної поведінки 

матеріалів і зміна їх технологічних і фізико -механічних властивостей при 

інтенсивному імпульсному навантаженні і високих швидкостях деформацій є 

надзвичайно актуальною і є важливою науково-технічною проблемою. Це 

пов’язано із застосуванням методів імпульсного впливу при штампуванні, 

зміцненні і зварюванні вибухом, у порошковій металургії і синтезі матеріалів 

тощо. Не менш важливим є і розробка ефективних методів розрахунків на 

міцність при дробленні матеріалів та у розрахунках балістичної стійкості 

аерокосмічних апаратів, елементів бронетехніки та легкого бронезахисту. 

Вирішення цієї проблеми необхідне для вибору технологічних режимів 

обробки металів імпульсною енергією вибуху і раціонального проектування 

елементів конструкцій при впливі короткочасних імпульсних навантажень.

Сучасне виробниче обладнання, технологічне і інструментальне 

оснащення, транспортні засоби, військова техніка тощо працюють в умовах, що 

характеризуються екстремальними параметрами експлуатації (високими 

термічними і механічними навантаженнями, агресивними середовищами та ін.). 

Тому елементи засобів техніки постійно відчувають потребу в матеріалах з 

комплексом несумісних фізико-механічних властивостей: зносостійкість, 

висока міцність і низька густина, корозійна стійкість, електро - і 

теплопровідність тощо. Необхідний комплекс властивостей можливо 

забезпечити шляхом об'єднання кількох матеріалів в єдине структурне ціле. 

Подібні матеріали виготовляють з'єднанням різнорідних металів в монолітну 

композицію, зокрема, в шарувату. Тому попит на металеві композиції



продовжує рости, а вимоги до експлуатаційних характеристик і якості 

підвищуються. Одним з ефективних методів отримання шаруватих композицій 

є зварювання вибухом. Удосконалення цього процесу пов'язане з розвитком 

методів розрахунку його технологічних параметрів.

До корпусних виробів оболонкового типу, які, як правило, 

виготовляються контактним литтям, литтям в автоклаві та литтям під тиском, 

сипучим формуванням та намотуванням, зазвичай пред'являються високі 

вимоги щодо точності розмірів. З навантажень, зазвичай, вони відчувають 

лише власну вагу (за винятком внутрішнього тиску газів у нагнітальних 

системах вентиляцій та турбінних установках). У той же час розмір, а отже, 

маса цих елементів дуже значні. Оскільки виробництво оболонкових деталей, 

як правило, одиничне, з економічних причин недоцільно застосовувати методи, 

що вимагають громіздкого, дорогого та складного в експлуатації оснащення. 

Тому найпильнішу увагу слід приділяти таким новим методам, як отримання 

готових корпусних деталей оболонкового типу шляхом вибухового 

розширення циліндричних оболонок.

Аналіз із застосуванням методу скінченних елементів (МСЕ) широко 

використовується в дослідженнях, пов’язаних з потребами виробництва та 

оборонною промисловістю, таких як інтенсивна деформація під дією 

імпульсного впливу, високошвидкісне зіткнення і проникнення. Чисельне 

моделювання швидкоплинних процесів дозволяє отримати додаткову 

інформацію про складні фізичні явища, яка недоступна при експериментальних 

методах досліджень. У завданнях високошвидкісного удару, проникнення, 

вибуху, аерогідропружності та інших нестаціонарних процесів, що 

супроводжуються високими швидкостями деформацій, широкого поширення 

набули програмні комплекси, що використовують явний метод рішення рівнянь 

механіки суцільного середовища.

Актуальність проведених досліджень пов’язана із тим, що 

моделювання поведінки матеріалів в таких умовах неможливе без урахування



складного анізотропного пружно-пластичного характеру поведінки, 

нелінійного характеру ударно-хвильового стиснення, а також анізотропного 

руйнування з ефектами прогресуючого розміцнення.

При цьому необхідно прогнозувати не тільки фізико-механічні 

властивості матеріалів, але і їх експлуатаційні характеристики. Для цього 

необхідне рішення задачі пружно-пластичного деформування металів під дією 

імпульсного впливу. Це дозволить розрахувати процес струменеутворення для 

пружно-пластичних тіл і часу існування на межі поділу стискаючих напружень 

заготовок. Ці дані дозволять визначити показники якості матеріалів, що 

зазнали імпульсного впливу. Крім того, рішення дає можливість визначення 

деформацій, при яких експлуатаційні характеристики матеріалів (зносо - і 

корозійна стійкість, втомна міцність тощо), відповідають граничним 

рівномірним деформаціям.

З огляду на вищесказане, метою роботи є підвищення техніко- 

економічних показників технологічних процесів імпульсної обробки металів та 

засобів їх діагностики на основі розвитку теоретичних основ формозміни під 

дією імпульсного впливу і розрахунку енергосилових параметрів.

Для досягнення поставленої мети необхідне розв’язання наступних задач:

1. Визначення напруженого стану в точці матеріалу за умов імпульсного 

навантаження, головних напружень та інваріант тензора напружень з 

урахуванням імпульсного характеру навантаження.

2. Встановлення характеру поведінки ударної хвилі, що утворюється 

внаслідок детонації вибухової речовини.

3. Складення аналітичних залежностей взаємодії ударної хвилі із 

навантажуваною поверхнею.

4. Розробка математичного апарату розрахунку таких параметрів ударної 

хвилі як тиск фронту детонації і його зміна у часі та швидкість ударної хвилі у 

момент виходу на поверхню.

5. Розробка ітераційної процедури, яка дозволяє визначати поточні



значення напружень та деформацій, що проходять через точки кривої дійсних 

напружень, а також інтенсивності напружень та деформацій при імпульсній 

обробці металів.

6. Проведення якісного аналізу розроблених моделей та виконання 

порівнянь значень, отриманих при числовому моделюванні напружено - 

деформованого стану матеріалу у системі Ansys AUTODYN із застосуванням 

розробленої ітераційної процедури, із експериментальними даними.

В даний час виконана велика кількість досліджень з імпульсного 

деформування і руйнування матеріалів і конструкцій в широкому діапазоні 

зміни швидкостей деформацій імпульсних навантажень. Незважаючи на це, не 

вирішені питання можливості застосування статичних показників напруженого 

стану, методів оцінки граничного стану, застосовності діаграм пластичності 

впливу схем навантаження тощо.

Параметр, що визначає залежність граничної пластичності від 

напруженого стану, на думку багатьох дослідників представляється у вигляді 

певного відношення. Як правило, знаменник це інтенсивність напружень, а 

чисельник -  перший інваріант тензора напружень, октаедричне нормальне 

напруження добутку інваріантів тензорів напружень. Це відношення носить 

назву показника напруженого стану, або показника жорсткості напруженого 

стану.

З огляду на те, що в показник напруженого стану входять величини, що 

залежать від інваріантів тензора напружень, величина інтенсивності напружень 

пропорційна другому інваріанту напружень. Найбільш адекватним є опис 

схеми напруженого стану за допомогою показника, що включає третій 

інваріант напружень, тому у сучасних дослідженнях необхідно визначити, як 

зміняться інваріанти тензора напружень в умовах імпульсного навантаження. 

Для цього слід визначити напружений стан в точці в умовах імпульсного 

навантаження, головні напруження, а потім інваріанти тензора напружень з 

урахуванням імпульсного характеру навантаження. При такому навантаженні



хвилі, що поширюються в металі, можна розглядати як систему поздовжніх і 

поперечних хвиль. Падіння пласкої ударної хвилі нормально до поверхні 

навантаження призводить до виникнення напруженого стану тривісного 

нерівномірного стиснення.

Вирішення цієї задачі у подальшому можна використовувати для оцінки 

пластичних властивостей матеріалів при зварюванні і зміцненні вибухом; при 

штампуванні вибухом заготовок і суміщенні операцій зварювання та 

штампування вибухом; при імпульсних методах штампування -  магнітно- 

імпульсному, електрогідравлічному, газодетонаційному тощо, коли відбулося 

зіткнення частини заготовки з матрицею, а інша продовжує деформуватися; 

при штампуванні на молотах; при дробленні матеріалів ударом жорсткого тіла; 

дробленні вибухом багатокомпонентних середовищ; визначенні балістичної 

стійкості елементів бойової техніки.

Робота націлена на розробку математичної моделі імпульсного 

навантаження матеріалів ударною хвилею, утвореною внаслідок детонації 

заряду вибухової речовини, розробку математичного апарату розрахунку 

параметрів ударної хвилі, створення аналітичних залежностей взаємодії 

ударної хвилі із навантажуваною поверхнею. Пропонується дослідження 

динамічного вибухового навантаження із застосуванням програмних 

комплексів, що використовують явний метод рішення рівнянь механіки 

суцільного середовища.

Науково-прикладні результати, які одержані в рамках виконання роботи, 

дозволяють отримувати економічний ефект близько 500 тис. грн. на рік за 

рахунок забезпечення керованості процесами оброблення металів та 

підвищення якості готових виробів.

У результаті виконання проекту отримано наступні результати:

-  Отримали подальший розвиток рівняння напруженого стану в точці 

матеріалу за умов імпульсного навантаження, встановлено способи визначень 

головних напружень та інваріант тензора напружень з урахуванням



імпульсного характеру навантаження. Встановлено характер поведінки ударної 

хвилі, що утворюється внаслідок детонації вибухової речовини. Складено 

аналітичні залежності взаємодії ударної хвилі із навантажуваною поверхнею. 

Розроблено математичний апарат розрахунку таких параметрів ударної хвилі 

як тиск фронту детонації і його зміна у часі та швидкість ударної хвилі у 

момент виходу на поверхню.

-  Розроблена і запропонована ітераційна процедура, яка дозволяє 

визначати поточні значення напружень та деформацій, що проходять через 

точки кривої дійсних напружень, а також інтенсивності напружень та 

деформацій при імпульсній обробці металів.

-  На основі рішення рівнянь рівноваги при зіткненні плакуючої пластини 

(облицювання) з цільовою пластиною в процесі зварювання вибухом отримані 

залежності динамічних напружень стиснення від виникаючого тиску 

вибухового навантаження. Це робить можливим визначення механізму 

формозміни плакуючого шару при імпульсному навантаженні до і під час 

зіткнення з цільової пластиною.

-  Проведено якісний аналіз розроблених моделей та виконано порівняння 

значень, отриманих при числовому моделюванні у системі Ansys AUTODYN 

напружено-деформованого стану оболонкових заготовок при штампуванні 

вибухом із застосуванням ітераційної процедури, із натурними 

експериментами.

-  Проведено експериментальне дослідження динамічного вибухового 

навантаження сталі Quardian 500 та співставлення отриманих результатів із 

аналітичними розрахунками, отриманими у системі Ansys AUTODYN із 

застосуванням розробленої ітераційної процедури. Визначена адекватність 

розробленої математичної моделі числового дослідження вибухового 

навантаження результатам натурного експерименту.

-  Із використанням запропонованої у роботі аналітичної методики 

виконано теоретичний розрахунок протимінної стійкості кузовів



спеціалізованих броньованих автомобілів КрАЗ «Shrek» та КрАЗ «Fiona» згідно 

вимог договору по стандартизації NATO AEP-55 STANAG 4569.

Матеріали циклу наукових праць канд. техн. наук, доцента Шлика С. В., 

канд. техн. наук, старшого викладача Ченчевої О. О., докт. техн. наук, 

провідного наукового співробітника Клеца Д. М., канд. техн. наук, старшого 

викладача Лашка Є. Є. «Інтелектуально-керовані технології імпульсної 

обробки металів» є узагальненням наукових результатів, отриманих авторами 

за період з 2016 по 2021 рр. під час виконання держбюджетних та 

внутрішньовузівських НДР: «Розробка технології регенерації і контролю 

методом електронної мікроскопії алмазовмісного шару спецінструменту для 

механічної обробки деталей з ВВКМ», № ДР 0117U003295; «Розробка 

технології виготовлення фланців композитного паливного баку методом 3D 

друку із вуглець-вмісних матеріалів», № ДР 0118U005135; «Розробка і 

виготовлення елементів оснащення на 3D принтері. Обробка надміцних 

вуглецьвмісних матеріалів гідроабразивним різанням», № ДР 0118U005140; 
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