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У різних галузях промисловості широке розповсюдження знайшли 

осесиметричні деталі, що виготовляються ротаційної витяжкою трубних або 

листових заготовок з чорних та кольорових матеріалів 

Ротаційна витяжка (РВ) – це технологічний процес послідовної зміни 

форми, розмірів і властивостей плоских або осесиметричних заготовок шляхом 

локалізації пластичної деформації в невеликій зоні, переміщення якої 

відбувається по заданих траєкторіях внаслідок обертання заготовки і 

відповідної подачі інструмента, що приводить до незворотної зміни форми і 

отримання потрібної деталі [1 - 3]. 

Прототипом РВ є видавлювання ручним способом, яке відоме в Європі з 

пізнього середньовіччя: перші згадки про цей метод припадають на початок 

XIV століття. Ця технологія використовується і сьогодні для дрібносерійного 

виробництва деталей з тонких листів пластичних матеріалів. 

 

 Рис. 1. Деталі, що виготовляються 

ротаційної витяжкою 

     Методами РВ можна виготовляти 

порожнисті осесиметричні деталі 

машин, приладів, апаратів, атомних 

реакторів, обіддя коліс автомашин і 

тракторів, дифузори вентиляторів, 

різні посудини, ковпаки коліс, 

алюмінієві колби, прецизійні трубки, 

рефлектори, обтічники, газові балони, 

кришки підшипників, молочні бідони, 

радіолокаційні відбивачі, келихи, 

декоративні вази і чаші, деталі 

апаратів для дослідження космічного 

простору, супутникові тарілки, 

бетономішалки та інші порожнисті 

вироби, що мають форму, аналогічну 

показаним на рисунку 1. 

На сьогоднішній день в нашій країні і за кордоном для реалізації процесу 

ротаційної витяжки застосовують спеціальне обладнання та верстати з ЧПК з 

використанням принципово нових видів інструментів.  

 Основині переваги технологій ротаційної витяжки полягають в 

можливості задання раціональних траєкторій руху інструменту, при яких 



забезпечується необхідна деформівність заготовок та стійкість їх 

формозмінення що дозволяє забезпечувати високу якість виготовлення, низьку 

собівартість продукції і високий коефіцієнт використання металу. За 

допомогою ротаційної витяжки можна отримати не тільки деталі простої, 

конічної чи трубної форми [1-7], а й складної опукло-увігнутої форми [8].  

Для РВ використовують також автоматичні токарно-гвинторізні верстати 

та верстати, які оснащені спеціально розробленим електрогідравлічним 

приводом [9]. 

На даний час перспективними є технології, в яких для проектування 

процесів РВ і задання раціональних траєкторій руху інструменту та силових 

режимів, використовуються сучасні досягнення прикладної теорії 

деформівності та теорії стійкості формозмінення листових заготовок. 
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