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FINITE ELEMENT MODEL OF ELASTO-PLASTIC DEFORMATION  
OF SHEET METAL IN CORRUGATED ROLLS  

AND LONGITUDINAL-WEDGE MILL 
 
Annotation. This article describes the current state and methodological features of numerical modeling of the 

processes of processing of metal by pressure, the main problem points of traditional methods are identified. The 
problematic issues of mathematical modeling and, therefore, the study of the strain-deformation state of the 
processes of metal processing by pressure are analyzed. This article provides a defining system of equations for 
describing the processes of warp deformation in screw-shaped rolls and a longitudinal-wedge mill, and the finite 
element method of its solution. The main stages of creating a finite element model in the MSC.Super Forge software 
package are described, as well as a method that allows us to predict the deformation distribution in the volume of the 
deformable metal taking into account the microstructure features. 

Keywords: processing of metal by pressure, rolling, screw-shaped rolls, longitudinal-wedge mill, finite element 
method, deformation intensity, stress intensity, temperature. 
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БҰРАНДАЛЫ ПІШІНБІЛІК ПЕН БОЙЛЫҚ-СЫНАЛЫ ОРНАҚТА 
ТАБАҚТЫ-МЕТАЛДЫ СЕРПІМДІ ПЛАСТИКАЛЫҚ 

ДЕФОРМАЦИЯЛАУДЫҢ ШЕТКІ-ЭЛЕМЕНТТІК МОДЕЛІ 
 
Аннотация. Мақалада металдарды қысыммен өңдеу процестерін сандық модельдеудің қазіргі уақыт-

тағы жағдайы жəне методологиялық ерекшеліктері жазылған. Дəстүрлі əдістемелердің негізгі мəселелері 
көрсетілген. Металдарды қысыммен өңдеу процестерін математикалық модельдеудің, осымен бірге кер-
неулі-деформациялы күйді зерттеудің мəселелері талқыланған. Мақалада бойлық-сыналы орнақ пен бұран-
далы пішінбілікте дайындаманы деформациялауды бейнелеу үшін қолданылатын анықтаушы теңдеулер 
жүйесі жəне осы теңдеулерді шешетін шеткі элемент əдістемесі келтірілген. MSC.Super Forge кешенді бағ-
дарламасында шеткі-элементтік модельді құрудың негізгі сатылары, ал тағы да микроқұрылымды ескеріп 
деформацияланатын көлемде деформацияның таралуын болжауға мүмкіндік беретін əдістеме бейнеленген.  

Түйін сөздер: металдарды қысыммен өңдеу, илемдеу, бұрандалы пішінбілік, бойлық-сыналы орнақ, 
шеткі элемент əдісі, деформация қарқындылығы, кернеу қарқындылығы, температура.  

 
Металдарды илемдеген кезде жайма материалдарының кернеулі-деформацияланған күйін 

(КДК) есептеу үшін аналитикалық əдістерді қолданудың шектері бар. Ең бастысы, оларға өзара 
əрекеттесетін нысандар геометриясының күрделілігін, пайдаланылатын материалдар қасиеттерінің 
сызықты болмауын, сонымен қатар, беттердің жанасып əсерлесуінің ерекшеліктерін ескеру 
қажеттілігін жатқызуға болады. Сондықтан, металдарды қысыммен өңдеу (МҚӨ) есептерін шешу 
үшін сандық əдістерді қолдану кең таралымға ие болды, мəселен – шеткі элементтер əдісі.  
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Бұл əдістің мəніне стандартты элементтерді қолданып тұтас ортаны дискретті бейнелеуді 
жатқызады [1]. Осы стандартты элементтер үшін күш пен деформация арасындағы өзара 
байланысты орнататын пішінөзгерту функциясы белгілі. Бір нысан элементтері өзара түйін 
нүктелерінде байланысқан, олар жақын элементтер үшін ортақ болып табылады. Шешімін табудың 
барлық қажетті шекаралық шарттарын бергеннен кейін, бар еркіндік дəрежелері бойынша барлық 
түйін нүктелерінің орын ауысуын сипаттайтын дербес туындылардың дифференциалдық 
теңдеулер жүйесі құрылады жəне шешіледі, оған қоса нысанның кернеулі-деформацияланған күйі 
анықталады. 

Жалпы жағдайда, шеткі элементтер əдісін (ШЭƏ) қолданып металдарды қысыммен өңдеудің 
КДК есетеу келесі негізгі сатылардан тұрады [1]:  

1. Зерттеу нысанының геометриясын тұрғызу (қойылған мақсатқа байланысты екіөлшемді 
немесе үшөлшемді); 

2. Бастапқы деректерді беру (пайдаланылатын шеткі элементтер түрін жəне қасиеттерін 
таңдау, материалдар қасиеттерін беру);  

3. Зерттеу нысанының шеткі элементтік моделін құру (шеткі элементтер торы түрінде 
геометриялық модельді ұсыну);  

4. Модельдің жүктелуі мен бекітілуінің шекаралық шарттарын беру (жүктемелерді түсіру, 
модель түйіндеріне берілген еркіндік дəрежелері бойынша орын ауыстыруларға шектеу қою, 
модель элементтері арасында түйісу жəне басқа өзара əрекеттесудің түрлерін теңдеулермен 
сипаттау);  

5. КДК есептеу (қолданылатын есеп шешкіштің түрі мен қасиеттерін беру жəне есепті 
шешудің жүрісін анықтайтын басқакүйге келтірушілерді беру. Есептеу автоматты түрде 
жүргізіледі).  

Жұмыстың алғашқы сатыларының бірі болып зерттелетін нысанның геометриясын құру 
саналады. Өйткені, КДК көрсеткіштерін жəне деформацияланатын дайындаманы құратын 
элементтердің жүктелуін зерттеген кезде геометрия аса маңызды мəнге ие болады (нысанның 
құрылымдық ерекшеліктерін геометриялық əртүрлі бейнелеу, əртүрлі кернеу концентрацияларын 
тудырудың нəтижесінде КДК параметрлерін есептеудің əртүрлі нəтижесіне алып келеді).  

Пішіні əртүрлі пішінбіліктерде илемдеген кезде пайда болатын металл ағысы стационарлы 
процесс болып табылмайды. Өйткені үйкеліс жағдайы үнемі өзгеріп отырады. Бұл есепті екі 
өлшемді деформацияға келтіруге мүмкіндік бермейді, яғни үш өлшемді математикалық 
модельжасау талап етеді. MSC.Super Forge бағдарламасын қолданып құрылымы күрделі 
пішінбіліктерде жолақтарды илемдеуді зерттеу үшін жасалған модельдер, күрделі пішіні бар 
құралмен шектелген көлемдегі үлкен пластикалық деформацияларды ескереді.  

Анықтауыш теңдеу жүйесі.Осы жұмыстатабақты металды бұрандалы пішінбілік пен бойлық-
сыналы орнақта илемдеген кезіде пайда болып, динамикалық өзгеретін КДК анықтау қажет болды. 
КДК есептеу үшін келесі функцияларды пайдаланамыз [2,3]: 

 σij = σij (x, y, z, t); 
 x = x (x0, y0, z0, t); 
 y = y (x0, y0, z0, t);  (1) 
 z = z (x0, y0, z0, t); 
 ρ = ρ (x, y, z, t), 

мұндағы x0, y0, z0, x, y, z – деформацияланатын дененің материалдық нүктесінің бастапқы жəне 
ағымдық координаталары; ρ – тығыздығы; t – уақыт.  

Осы шамаларды анықталатын механикалық айнымалылар деп атайды. Оларды уақыттың кез-
келген мезетінде деформациялау ошағында табады. 

(1) функциялармынандай қозғалыс пен үзіксіздіктің дифференциалдық теңдеулерімен 
байланысқан [2,3]: 
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(2) формуласы он белгісізді (σij үшін алты, ωi үшін үш, оған қоса тығыздық ρ) байланысты-
ратындықтан, тұтас орталар механикасының математикалық əдістерімен оларды шешу қиынға 
соғады.  

Меншікті масса күштері gмен үдеу ω мəндері МҚӨ көптеген процестерінде жеткілікті аз 
мəндерге иемденген жəне оларды ескермеуге болады. Сонда (2) формуланы келесі тепе-теңдік 
дифференциалдық теңдеуіне түрлендіруге болады[2,3]: 

 
.0, jij
 

 (3) 

(1) теңдеулер жүйесін шешу үшін алты теңдеу жетіспейді. Бұл теңдеулерді илемдеу 
теориясында деформацияланатын металл қасиеттеріне байланысты анықтайды. Илемдеу 
теориясында бұл алты теңдеуді КДК физикалық байланыс теңдеуі деп атайды [2,3]. 

Кернеу мен деформация жылдамдығы девиаторларының сыңарлары көптеген жағдайда 
пропорционалды байланыста болатындығы илемдеу теориясынан белгілі [2,3]. Пластикалық 
деформация теориясында мұндай пропорционалдылықты кернеу мен деформация жылдамдығы 
девиаторларының пропорционалдығы деп атайды. 

Кернеу мен деформация жылдамдығы девиаторларының пропорционалды байланыс 
болжамын пайдалана отырып, келесі формуланы жазуға болады[2,3]: 

 
; DD  ,

3

1






  ijijijij 

 

 (4) 

мұндағы ψ – скалярлы көбейткіш. 
Скалярлы көбейткіштің ψ шамасын келесі қатынастың көмегімен анықтауға болады [2,3]:  

 
,2

Н
Т   (5) 

мұндағы Т – жанасу кернеуінің қарқындылығы; Н – ығысу деформациясы жылдамдығының 
қарқындылығы.  

Жоғарыда айтылғандар негізінде, илемделетін дайындаманың КДК есептеу үшін мыналарды 
анықтау қажет [2,3]: деформация ошағының əрбір нүктесінде бөлшектің қозғалу траекториясы; 
деформациялау жəне кернеу күйлерінің көрсеткіштері. Кернеу мен деформация тензорларының 
жəне деформация жылдамдығы тензорының алты сыңары, ағыс жылдамдығы векторының үш 
сыңары деформацияланатын дайындаманың КДК сипаттайтындыңы жоғарыда келтірілген 
жұмыстардан белгілі. 

Илемдеудің серпімдіпластикалық есептерін шешкен кезде, массаның, импульс пен энергия 
сақталу заңдарының салдарынанпайда болатын теңдеулер жүйесін пайдаланады. Координаттардың 
декарттық жүйесінде тензорлық түрде қолданылатын негізгі теңдеулер келесі түрге иемденді [2,3]: 

деформацияның үзіксіздік теңдеуі:  

 
;0,  jidt

dS    (6) 

көлем тұрақтылығының шарттары:  

  VV 00
;  (7) 

қозғалыс теңдеуі: 

 jijiv ,  ;  (8) 

жылуөткізгіштік теңдеуі: 

 
;

dt

d
сТН

    (9) 

кинематикалық қатынастар: 

 
 ;21 ,, ijjiij     (10) 

сығылмаушылық теңдеуі  

 
,0, ii   (11) 
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Мұндағы (---------------------γ – жылуөткізгіштік коэффициенті; 
2

2

2

2

2

2

zyx 










 – Лаплас 

дифференциалдық операторы; θ – деформацияланатын дененің материалдық бөлшегінің 
температурасы; с – меншікті массалық жылусыйымдылық; ij  – кернеу тензорының сыңарлары: 

ijij sp   , мұндағы p ),( epp  функциясы ретінде анықталады.  

Мизес аққыштығының шарттары орындалған кезде, қатты дененің серпімдіпластикалық 
ағысын Прандтль – Рейс түріндегі физикалық қатынастармен былай бейнелеуге болады [4]: 

 










3
2 ijij

ijijij ss


 ,  (12) 

0 мəнінде деформация пластикалық күйде болады, 0  мəнінде - деформация серпімді 
күйде болады.  

(1 – 12) теңдеулерінде келесі белгілер пайдаланылған[2,4]: ij , ijs , ij  – кернеу тензорының, 

кернеу девиаторының жəне деформация жылдамдығы тензорларының сыңарлары (сəйкесті 
жазылған); p  – қысым; V  – көлем;   – тығыздық; ij –Кронекер символы; ji,  индекстерінің 

əрқайсысы ретпен 1, 2, 3 мəндерін қабылдайды. Уақыт бойынша туындыны айнымалының үстіне 
қойылған нүкте білдіреді. Сəйкесті кеңістікті айнымалы бойынша туындыны төменгі индекстер 
арасындағы үтір білдіреді. 

Жоғарыда келтірілген жүйені реологиялық теңдеу аяқтайды. Ол деформация кедергісін 
деформация дəрежесімен, деформация жылдамдығымен жəне температурамен байланыстырады: 

   ,, эквэкв ,  (13) 

мұндағы  , εэкв, ξэкв–эквиваленттік кернеу, деформация жəне жылдамдық дəрежесі (сəйкесті 
жазылған).  

Құрал беті бойымен металдың сырғуы жүретін беттік аймақта, шекаралық шарттар аралас 
болып табылады. Мұнда материалдың жылдамдығы өткізбеушілік шартын, ал пайда болатын 
кернеулер – үйкеліс шартын қанағаттандыру қажет. Өткізбеушілік шарты келесі түрде көрсетіледі: 
 υini = 0 ,  (14) 
яғни жылдамдық векторының υ беттіңнормалінеn проекциясы нолге тең. 

Жасалған модельде үйкелісті ескеру үшін, А.Н.Леванов ұсынған жəне тəжірибеде тексерілген 
үйкеліс заңы қолданылады [5]: 

 

  ,1
3

25,1 
nеmFt


 

 (15) 

мұндағы Ft– үйкеліс кернеуі; m – үйкеліс факторы; σn – қалыпты жанасу кернеуі;  - деформация 
кедергісі.  

Сонымен қатар, дайындаманың жылулық процестері де модельденеді. Деформациялаған 
кездегі дайындаманың температуралық өрісін есептеу үшін пішінөзгертудің алдындағы 
дайындамада жылудың таралуын, яғни бастапқы жылулық шекаралық шарттарды білу қажет. 
Жылуөткізгіштік теңдеуі үшін шекаралық жылулық шарттар мынандай түрде беріледі: конвективті 
жылуалмасу мен бос бетте сəулеленумен жылу беру; үйкелісетін металл мен құралдың жанасатын 
бетінде жылу бөлінуді ескеріп, құрал мен металл жанасқан кездегі беттік жылуалмасу.  

Жалпы алғанда, 3 өлшемді ағыста кернеу, деформация мен деформация жылдамдығы 
тензорының барлық сыңарлары нолге тең емес екені белгілі. Сондықтан есептелуі қажет. Алайда, 
кернеу, деформация мен деформация жылдамдығының тензорлары визуалды елестетуге 
(визуалдауға) қиын нысан болып келетіндіктен, тəжірибелік мақсатта кернеу, деформация мен 
деформация жылдамдығының қарқындылықтары сияқты қарапайым көрсеткіштерді пайдаланған. 
Кейбір жағдайларда бұл шамаларды нəтижелі кернеу, деформация жəне деформация жылдымдығы 
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деп атайды. Бөл мөлшерлер өздеріне кернеу, деформация мен деформация жылдамдығының 
барлық сыңарларын кіргізіп, келесі формулалармен анықталады:  

 
      ;
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Аталған нəтижелі кернеулер мен деформациялар, кернеулер мен деформациялардың барлық 
сыңарларының мөлшерін көрсететін кешенді көрсеткіш болып саналады. Бұл көрсеткіштер 
үйкеліссіз қарапайым қысқан кездегі бір осьтік деформацияға сəйкес келеді. Осыған ұқсас 
визуалдау моделінде деформация жылдамдығы нəтижелі деформация жылдамдығы түрінде 
көрсетілген. Ол нəтижелі деформацияның туындысы болып саналады жəне 1/с өлшенеді. 

Аққыш шектің аналогы болып табылатын ағыс кернеуі, əдетте үш көрсеткіштен тəуелді 
болады: деформация, деформация жылдамдығы жəне температура. Айтылған кернеу кесте түрінде 
МПа-мен беріледі жəне зерттелетін материалдың беріктену қисық сызығы болып танылады. Осы 
кернеуге əсер ететін көрсеткіштер дайындама көлемінде əркелкі таралатындықтан, ағыс кернеуі де 
əркелкі болады. Модель тағы да орташа кернеудің сыңарларын былай есептей алады: 

 
.

3
321  

ср

 
 (19) 

Математикалық модельдеу алынатын мəліметтің жоғары дəлдігіне қол жеткізді.Алайда 
өңдеудің аз зертелген процестерін талдағанда, осы процесті модельдеуге ғана сенім арту дұрыс 
шешім болып табылмайды. Екінші жағынан тəжірибелік құрамдасты, модельдеу нəтижелерін 
растау немесе жоққа шығару, ал тағы да зерттелетін технологиялық өңдеудің соңғы нəтижелерін 
талдау деңгейіне дейін қысқартуға болады.  

Жоғарыда көрсетілген артықшылақтырды ескеріп, МҚӨ операцияларын талдағанда кеңінен 
қолданылатын шеткі элементтер əдісін қолданып, бұрандалы құралда [6] жəне бойлық-сыналы 
орнақта [7] жолақтарды илемдеу процесін зерттеу жөнінде шешімді қабылдадық (сурет 1).  

Бұрандалы құралдың жоғарғы пішінбілігінің дөңес пен ойық аймақтары төменгі пішінбіліктің 
дөңес пен ойық аймақтарына қарама-қарсы орналасып, айтылған дөңес пен ойық аймақтар 
бұрамалы сызықты құрады. Бұранданың жанама сызығы мен жанасу нүктесі арқылы өтетін 
пішінбілік іргесіне перпендикулярлы орналасқан сызық арасындағы бұрыш 45о - 60о тең. Жоғарғы 
мен төменгі пішінбіліктің дөңестері мен ойыстары өлшемі бірдей енге жəне осыған сəйкесті 
бəрдей биіктік пен тереңдікке иемденетінін айта кеткен жөн.  

Осы құралда дайындаманы илемдегенде,жоғары пішінбіліктің жұмысшы беттінің дөңестері 
төменгі пішінбіліктің жұмысшы беттінің ойықтарына қарама-қарсы орналасады. Бірінші жəне 
келесі өтімдерде илемдеуді мынандай бірлік жаншумен жүзеге асырады (сəйкесті жазылған): 

oB Hh  жəне oB Hh 2  (мұндағы Bh  - бұрандалы жұмысшы беттер дөңестерінің 

биіктігі немесе ойықтарының тереңдігі; oH  - дайындаманың бастапқы биіктігі). Мұндай құралда 

илемдеген кезде, дайындаманың бойлық жəне көлденең қималарында таңбасы айнымалы 
иілудеформациясы пайда болып, дайындаманың барлық қимасы бойынша металдың құрылымы 
тиімді ұнтақталады. Осылай деформациялағанда, илемдеу барысында түзілетін дөңестер мен 
ойықтар илемделетін жолақтардың ені бойынша ығысып, дайындаманың қимасы бойынша 
қосымша макроығысуды тудырады. Қосымша макроығысудың туындауы металдар мен 
қорытпалар құрылымынң қосымша ұсақталуына əкеледі, яғни сапалы илем алуға қажетті қосымша 
шарттар орындалады. 
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                                                       а)                                                                                        б) 

1,2, 3 –басқыш механизмдері жоқ қапастар; 4, 5– басқыш механизмдері бар қапастар 
Сурет 2.1 – Бұрандалы құрал орнатылған ДУО илемдеу орнағы (а) жəне бойлық-сыналы орнақ (б) 

 
Үздіксіз бойлық-сыналы орнақ жұмысшы қапастардан, электр қозғалтқыштан, муфтадан, 

жетексіз тіреу жəне жетекті жұмысшы пішінбіліктерден, тұғырдан, тіреу тақтасынан тұрады. 
Айнымалы тоқ қозғалтқышынан жетекті алатын қапастардың əрқайсы диаметрі тұрақты болатын 
жұмысшы жəне тіреуші пішінбіліктерден тұрса да, кезекпен орналасқан əрбір қапастардағы 
жұмысшы пішінбіліктердің диаметрлері илемдеу бағытына қарай біртіндеп кішірейеді, ал тіреуші 
пішінбіліктердің диаметрі керісінше үлкейеді. Бұндай жағдай да пішінбіліктердің айналуын дербес 
муфта, редуктор, тістегершікті қапас пен айналдырғы арқылы жүзеге асырады. Айтылған 
жұмысшы жəне тіреуші пішінбілітердің диаметрлері келесі формуламен анықталады (сəйкесті 
жазылған):  
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мұндағы hi, hj – i немесе j қапаста илемделетін жолақ қалыңдығы; ni жəне nj – i немесе j қапас 
пішінбіліктерінің айналу жиілігі; N – қапастың реттік номері; si жəне sj– i немесе j қапас 
пішінбіліктеріненметалл шыққан кездегі озу; Di жəне Dj – алдыңғы қапастың жұмысшы i жəне 
тіреу j пішінбіліктерінің диаметрі.  

Бір қапас пен екінші қапастың арасындағы жұмысшы пішінбіліктердің арасындағы ара 
қашықтығы берілген ара қашықтықпен салыстырғанда озу шамасына ұлғаятындығын айта кеткен 
жөн. 

Шеткі элементтер əдісімен есептеуді жүзеге асыратын бағдарламалық кешендер қазіргі 
уақытта кеңінен таралымға ие болды. Олардың арасында аса танымал, сонымен қатар ірі 
кəсіпорындарында кеңінен қолданылатын MSC.SuperForge кешені болып табылады. Ол МҚӨ 
операциларын модельдеу үшін арнайы жасалған жəне өнідірісте, ғылыми қызметте өз қолданысын 
тапты [8]. 

MSC.SuperForge бағдармалық кешенінде шеткі-элементтік модель құрудың негізгі сатыларын 
талдайық. Есептеу техникасы құралдарымен іске асырылаын шеткі элементтер əдісінің 
мүмкіндіктері, инженерлер мен ғалымдардың жұмысшы құралдар санын кеңейтті. Алайда шеткі-
элементтік модель мен зерттеу нысаны арасындағы айырмашылықты, сонымен қатар қолданы-
латын бағдарламалық кешенде жүзеге асырылған есептерді шешу алгоритмінің ерекшеліктерін 
ескеру қажет. Осылайша, зерттеушінің басты міндеті болып, зерттелінетін нысан жөнінде тексеріл-
ген жəне өзекті деректерді дайындау жəне өңдеу процесінің мүмкіндігінше ықшамдалған жəне 
оңтайландырылған моделін құру саналады. 

Бұрандалы пішінбілік пен бойлық-сыналы орнақта жолақты илемдегенде дайындамада пайда 
болатын КДК өзгерісін модельдеу, ресурсты көп қажет ететін процесс болып табылады. Бұл 
жағдайда соңғы нəтижеге, дұрыс дайындалған өңдеудің шеткі-элементтік моделі əсер етеді. 
Бұрандалы пішінбілікте илемдеу барысында металдың деформациясы белігілі бір деформация 
ошағында дайындаманың иілуімен жүреді. Оған қоса, дайындама деформация ошағында қара-
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пайым ығысумен деформацияланады. MSC.Super Forge бағдарламалық кешені бойынша танымал 
əдебиет [8] негізінде MSC.Super Forge препроцессорын күйге келтіру мен деректер дайындаудың 
негізгі сатылары тұжырымдайық.  

Дайындама мен құрал моделін дайындау. Илемдеу процесінің талданатын принципиалды 
сұлбасы, əбзелді жобалау үшін қиындықтар тудырмайды. Дайындама мен құралдар пакеті 
қарапайым геометриялық пішіндерден тұрады жəне бастапқы деңгейде олардың арасындағы 
барлық өзара əрекеттесулерді жазық дайындама беті мен ойықжерлері бар құралдың жанасуы 
тəрізді сипаттауға болады. Осыған сəйкес, дайындама мен құралдың жанасатын ауданы иетін 
құрал бетінің ауданынан кіші болады.Бұл есептеу кешені үшін жасалатын модель нысанына 
қосымша шарттарды жүктейді. 

Мысалы, визуалды болса да, құрал тұрғызу кезінде оның беті толқынды болып көрінеді, 
алайда шындығында ол, құрал беті бөліктерге бөлінген полигондардан тұрады (CAD – 
қосымшасына тəуелді). Осылайша, айтылған бөліктерге бөлу сапасына негізделе отырып, 
MSC.Super Forge препроцессоры полигондар шыңдарынан ШЭƏ торсызық түйіндерін құрай 
отырып, дайындаманың шеткі-элементтік торсызығын жасайтын болады. Оған қоса, дөрекі 
бөлшектеу көп жағдайда фигураны жасанды кішірейте отырып, алынатын фигураның көлеміне 
əсер етеді.Бұл есептеу дəлдігінтөмендетудің тағы бір себебі болып табылады. 

MSC.Super Forgeбағдарламасын пайдаланушы нұсқаулығында, ойық бет үшін көпбұрыш 
қырларының өлшемі немесе екі көршілес қыр арасындағы бұрыш өлшемі қандай болу керектігі 
айтылмаған. Алайда, барлық жобалау нұсқаулықтарында ортақ идея көрсетілген – қойылған 
есептің қанағаттанарлық нəтижелеріне, шешімнің ұқсастығына қол жеткізу үшін, жанасу дағы 
кемінде шеткі элементтік тордың үш түйінінен тұруы қажет, ал құралда жұмырлану радиусы 
болған жағдайда – осы радиустың ұзындығы бойыменбір мезгілде кемінде үш тор түйіндері 
орналасу қажет. Сөйтіп, жобалаған кезде барлық күшті осы шарттардың қамтамыз етуге жұмсау 
қажет. 

MSC.Super Forge бағдарламалық кешенінде модельдеген жағдайда «дайындама мен құрал 
жанасуы» түсінігін нақтылау керек. Себебі,бұндай жағдайда препроцессор мен шешуші құрылғыда 
жанасу туралы өзгеше түсінік бар. Құралда орналасқан тор түйіндері кез келген жағдайда жанасу 
нүктелері болып табылады. Алайда препроцессор, құралдың бетінен белгілі бір мөлшерге 
алысырақ орналасқанжанасу нүктелерін қосуға жол беріп, торсызықты дайындайды. Мұндай 
тəсілдеме есептеу нəтижелерінің жақсы сəйкес келуін қамтамасыз ете отырып, түйісу дағын 
жасанды ұлғайтуға мүмкіндік береді. Оған қоса, бұл əдіс қалың емес торсызықтың 
пайдаланылуымен сенімді нəтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік бере отырып, шешу уақытын 
қысқарта алады. 

Жоғарыда көрсетілген шектеулер құралдар мен дайындаманың дұрыс геометриясын құруға, 
сонымен қатар MSC.Super Forge препроцессорында оларды элементтерге бөлінуге қатысты 
болады, алайда олардың өзара əрекеттесуіне қатысты емес. 

Көптеген илемдеу процестері үшін дайындама мен құралдың өзара əректтесу уақыты, орнақ 
пішінбіліктерінің айналу жылдамдығымен шектелген. Екінші жағынан жаймаларды илемдеу 
процестерін, дайындама мен пішінбіліктердің орын ауыстыру жылдамдығы бойынша салыстыруға 
болады. Бірақта,деформациялау уақытын өзгерткен кезде алынатын жаймада пайда болатын КДК-
де айырмашылықтар болмайды. Тек алынатын жайманың ұзындығы ғана өзгереді. 

Бағдарламаның шешуші құралының жұмысына, модельдеу кезінде нысандар əрекеттесуінің 
дұрыс күйге келтірілуі үлкен əсер етеді. Ең қарапайым жағдай болып бас құралдың таңдалуы 
саналады. Біз зерттейтін процесте жоғарыда айтылған қатысты қиындықтар туындамайды.Себебі 
орнақ тұғырына бекітілген жоғарғы құрал талап етілетін қысу күшімен дайындаманы қысады, ал 
орнақ жетегі оған қозғалыс береді. Пішінбілік мойнының тіректері қатты бекітілген. Алайда 
жоғарғы құралдың орын ауыстыруын модельдеген кезде мынандай қиындықтар туындайды:  

- MSC.SuperForge бағдарламасында құралдың орын ауыстыруын белгілі бір жылдамдықпен 
беруге мүмкіндік бар. Бұл не тұрақты бұрыштық немесе орын ауыстырудың іглерлемелі 
жылдамдығы, не қиыстырылған болуы мүмкін. Сонымен қатар əртүрлі факторларға – 
пішінбіліктің, тұғырдың жəне орнақтың өзге ауыр жүктелген элементтерінің серпімді 
деформациясына тəуелді болатын орын ауыстыруды құруға болады. Алайда бір нысан үшін орын 
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ауыстырудың тек бір түрін пайдалану ұсынылады. Осылайша, бұрандалыпішінбіліктерде жəне 
бойлық-сыналы орнақта илемдеуді модельдеу кезінде тік осі бойынша серпімді деформацияны 
жəне осы оське қатысты екі пішінбіліктің айналмалы қозғалысын ескеру қажет. Мұндай тəсілдеме 
оңтайлы болып келеді; 

- зерттелетін илемдеу процесінде, орнақтың илемдеу осі бойымен, бір құралдың екіншіге 
қатысты орын ауыстыруы нақты анықталмайды. Дайындаманы құралға қысу күші анықталады. 
Бұндай жағдайда құралға күш шамасы мен оның бағытын берген кезде, шешуші құрылғы əрбір 
итерацияда берілген күшке сəйкес келетін құралдың орын ауыстыру мөлшерін есептейді. 
Осылайша, бұрандалы пішінбіліктерде илемдеуді модельдеу кезінде илемдеу күші беріледі жəне 
пішінбіліктердің орын ауыстыру немесе қозғалыс жылдамдығы анықталады; 

- дайындама мен құралдың қысылысатындығынан бас тарту мүмкін болмағандықтан, оны 
пайдалану бойынша ұсыныстар қосылады. Жаншу мөлшерін белгілеу барысында, уақыт өте 
дайындамаға түсетін күш жоғарылап, бірнеше қадам санынан кейін берілген деңгейге шықса 
жағдай оңтайлы болып саналады. Осылайша, дайындама мен құрал əрекеттесуінің күрт 
басталуынан КДК-нің бұрмаланған облыстарының туындауын алдын алу болдырмауға болады.  

Осылайша, дайындама мен құралдар пакетінің сауатты құрылған 3D-моделі, олардың өзара 
əрекеттесуінің дұрыс берілуі жəне модельдеу үшін қолданылатын бағдарламалық кешенмен дұрыс 
жұмыс істеудің белгілі бір ұсыныстарын білу, аяққы кезінде алынатын деректер сапасын 
жоғалтпай, машина уақытын ауқымды қысқартуға мүмкіндік береді. Дегенмен, шынайы өңдеу мен 
оның виртуалды моделімен салыстыруға мүмкіндік беретін кілтті фактор, материалдың 
механикалық қасиеттері жөніндегі мағлұматтар болып табылады.  

Өңделетін материал жөнінде ақпарат жинау мəселесін талқылайық.ШЭƏ көмегімен КДК 
есептеу үшін қолданылатын дене, дайындама мен құрал модельдері дəлдігін үнемі жақсартуға 
болады. Зерттелетін материалдардың механикалық қасиеттері əртүрлі балқыманың өзінде əртүрлі 
болуы мүмкін. Сондықтан, қолданылатын материалға қатысты алынатын деректердің дəлдігін 
арттыру үшін, тəжірибені жүргізудің алдында физикалық жəне механикалық қасиеттерді дəлдеуді 
жəне модельдеуде дəлденген деректерді қолдануды талап етеді. 

MSC.Super Forge бағдарламасында материал қасиеттерін математикалық бейнелеуге мүмкіндік 
бар [8]. Сонымен қатар,бағдарлама базасында өнеркəсіпте кеңінен қолданылатын металдар, 
қорытпалар мен композиттер жөнінде жеке мəліметтер бар. Алайда, модельдеуде дайындама 
материалы ағысының анықтамалық қисық сызығын пайдалану, есептеу мен тəжірибе деректерді 
салыстырған көптеген сұрақтарды тудыруы мүмкін.  

Материал құрылымын əртекті орта ретіне қарастырған кезде, қойылған мақсатты бейнелеуге 
мен шешуге екі тəсілдемені қолдануға болады [2]. Бірінші тəсілдемеде, барлық дайындама 
көлемін, қасиеттерін біртекті тұтас орта ретінде бейнелейді. Құрылым əртектілігінің əсер етуімен 
дайындаманың механикалық қасиеттерінің өзгеруін ескеру үшін, КДК есептеген кезде, теңдеуге 
түзету коэффициенттерін енгізеді. Түзету коэффициенттерін теориялық немесе эмпирикалық 
жолмен анықтауға болады. Бұл тəсілдеме, есептің шешуін ықшамдауға мүмкіндік береді, алайда 
пішінөзгерту процесінде кернеу мен деформация таралуын жеткілікті дəлдікпен бағалауға 
мүмкіндік бермейді. 

Көрсетілген кемішілікті екінші тəсілдемені қолдану арқылы шешуге болады. Бұл тəсілдеме 
бойынша дайындаманың көлемі дискретті орта ретінде қабылданады. Берілген тəсілдеме аясында 
дайындама композициялық материал ретінде қарастырылады. 

Аққыштық шек пен ағыс кернеуінің дефформациядан, деформация жылдамдығы мен 
температурадан тəуелділігін сипаттау үшін анықтауыш теңдеулерді немесе анықтауыш 
модельдерді пайдалануға болатындығы [3] жұмыстан бізге мəлім. Бұл қатынастардың пішіні, 
материалдің тəртібін тəжірибелік зерттеу барысында алынған заңдылықтарға негізделген. 
Материал тəртібінің микромеханикасымен келісілген анықтауыш модельдерді пайдаланған жөн. 
Бірақта бұл модельдер жеткілікті дəрежеде күрделі болып келеді.Осыған байланысты атым кең 
таралуды феноменологиялық тəуелділіктер алған. 

Соңғы жылдары материалда өтетін микромеханикалық процеске негізделген, таза 
эмпирикалықтан (яғни аналитикалық қисықпен тəжірибелік деректерді сипаттау) физикалық 
модельдерге дейін көптеген модельдер саны ұсынылды [9]. Идеалды жағдайда бұл екі тəсілдеме 
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ортақ қатынаспен бір-бірін толықтыру қажет. Ортақ қатнас пластикалық ағысты бақылайтын, 
атомдық деңгейдегі физикалық процестер мен материалдың шынайы макроскопиялық тəртібін 
бірдей нақтылықпен сипаттайтын болуы қажет. 

Əрине, практикада зерттеушінің негізгі мақсаты болып белгілі бір инженерлік тапсырманы 
шешу саналады [9]. Сондықтан, дислокациялық микромеханизмдеріне негізделген теориялық 
талдауға қарағанда, тəжірибелік деректермен жəне оларды нақты мəселеге қолдану мүмкіндігімен 
жұмыс істеу ұтымды деп саналады. Сондықтан эмпирикалық анықтауыш қатынастар үлкен 
танымалдылыққа иемденген. Дегенмен, физикалық тəсілдеме маңызды болып қалуда, себебі ол 
берілген эмпирикалық қатынастың негізіне салынған кейбір болжамдарды негіздеуге жəне оның 
қолданылуының мүмкін болатын шектерін анықтауға мүмкіндік береді. 

Жалпы жағдайда анықтауыш қатынастарды тұрғызған кезде пайдаланатын эмпирикалық 
тəсілдемемен аналитикалық функцияны анықтайды [10]. Бұл функция кернеу мен жүктеу 
көрсеткіштері арасындағы тəжірибелік тəуелділікті баламалы бейнелейді. Егер деформация 
жалдамдығы мен температураның өзгеру тарихының нəтижесін ескермейтін болсақ, онда ағыс 
кернеуін σs (созу мен қысу үшін) деформация ε, деформация жылдамдығы ξжəне температураның 
T кейбір функциясы түрінде жазуға болады:  

 σs = f(ε, ξ, T).  (20) 
Тəжірибелік жолмен алынған мұндай бет, анықтауыш қатынасты жасау үшін негіз болып 

табылады.  
Поликристалдық металдар үшін анықтауыш қатынастарды тұрғызудың екі тəсілдемесі 

көрсетілген [10]. Біріншісі аддитивті сипатқа иемденген (Людвик жұмысынан бастау алған): 

 σs = fμ(σ, T) + go(ξ, T),  (21) 

мұндағы fμ– деформациялық беріктендіру функциясы (жалпы жағдайда температураға тəуелді);  
go – релаксация функциясы, деформация жылдамдығының лездік мəні мен температуралық 
эффектіні əсерін бейнелейді.  

Тұтқырлы пластикалық ортадағы анықтауыш қатынастың дифференциалдық түрін 
Соколовский ұсынған жəне Мальвернмен модификацияланған [10]: 

 ξ =  /E + g(σ, ε), T = const,  (22)  

мұндағы E – Юнг модулі. 
Соколовский-Мальверн тəсілдемесіне негізделген инкрементті тұжырымдаманың жалпы түрін 

Кристеску жəне Люблинермен ұсынған [10]. Ол келесідей түрге иемденген: 

 ξ = fc(σ, ε)  + gc(σ,), T = const,  (23) 

мұндағы fc лездік илемді жауап деп аталатын шама, ол сызықты емес болуы мүмкін. 
Аналитикалық шешу жəне сандық есептеуде жиі қолданылатын екінші тəсілдеме, бұл 

аққыштық бетін мультипликациялық түрде көрсету болып табылады [10]. 
Ағыс кернеуін жалпы түрде келесідей жазуға болады [10]: 

 σs= f1(ε, T)f2(ξ,T)f3(T).  (24) 

Осыған ұқсас тұжырымдамалар [2] жұмыста келтірілген. Алайда мультипликациялық 
анықтауыш қатынастың ықшамдалған түрі жиі қолданылады: 

 σs = f1(σ,ε)f2(ξ)f3(T).  (25) 

Мұнда деформациялық беріктендірдің, деформация жылдамдығы мен температураның ағыс 
кернеуіне əсер ету эффектілері өзара тəуелсіз, демек, кернеу жүктеме түсіру жолынан тəуелді 
болмайды [10]. Илемді деформациялау физикасы тұрғысынан берілген тəсілдеме дұрыс емес 
болып табылатынын көрсетуге болады.Себебі, деформация мен жылдамдықтан беріктену 
температурадан тəуелді.  

Соңғы жылдары компьютерлік бағдарламаларда жиі қолданылатын қарапайым анықтауыш 
қатынастарды дəлдеу жұмыстары жасалуда [10]. Көп жағдайда ол, деформация жылдамдығынан 
(логарифмдік немес дəрежелік түрі) тəуелді болатын кейбір мүшелерді, температураға тəуелді 
болатын кейбір мүшелерімен (қарапайым сызықтық функциялардан экспоненциалды мүшелері бар 
қатарға дейін) қиыстырудан тұрады. 
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Джонсон мен Кук [11] жұмыста, үлкен деформацияға, жоғары деформациялау жылдамдығы 
мен температураға ұшыраған металдар үшін таза эмпирикалық анықтауыш теңдеуді ұсынды. 
Джонсон-Кук моделі кеңінен таралып, өзінің қарапайымдылығы арқасында сандық талдаудың 
айтарлықтай барлық пакеттерінің материалдар кітапханасында еңгізілді. 

Джонсон-Кук моделінде Мизес ағысының кернеуі келесі түрде жазылады [11]:  
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  (26)  

мұндағы εp – эквивалентті пластикалық деформациясы; озр  
 – пластикалық 

деформацияның өлшемсіз жылдамдығы; ξо = 1.0 с-1; T0жəне Tm– салыстырмалы температура жəне 
материалдың балқу температурасы (сəйкесті жазылған). Бес материалдық константалар 
эмпирикалық жолмен анықталады: A, B, n, C и m.  

(26) теңдеуіндегі бірінші жақшадағы өрнек материалдың деформациялық беріктенуін, екінші 
жақшадағы – деформация жылдамдығының лездік мəнінің ағыс шегіне əсерін анықтайды, ал 
үшінші мүше кернеудің температурадан тəуелділігін көрсетеді [12]. Бұл теңдеу температураның 
немесе деформация жылдамдығының өзгеру тарихының нəтижелерін ескермейді, алайда оны 
компьютерлік кодта оңай пайдалануға болады, ал модель көрсеткіштері тəжірибелердің шекті 
санымен жеңіл анықталады.  

Джонсон-Кук моделі мультипликациялық типті бірқатар анықтауыш қатынастарының өкілі 
болып табылады [12]. Бұл модельдерде деформация мен жылдамдықтан беріктену жəне 
температурадан беріксіздену эффектілері өзара тəуелсіз болып саналады жəне ағыс кернеуін 
қарапайым масштабтау жолымен байқалады. Мұндай пішін қарапайым болып келеді жəне айқын 
физикалық түсіндіріледі. Алайда мұндай тəсілдеменің негізгі мəселесі болып беріктендіру 

жұмысын (немесе «кернеу-деформация» қиысығының көлбеулігін  dd ) сипаттау саналады.  

Джонсон-Кук моделіндегі  dd  шамасы, берілген деформацияда деформация жылдамдығы 

артқан сайын ұлғаятын болады [12]. Сондықтан Джонсон-Кук анықтауыш қатынасы, оттексіз мыс 
(OFCH - oxygen-free high-conductivity copper, МБ маркалы мыс) жəне никель [13,14] сияқты 
металдар үшін диаграмманың енкеюіне деформация жылдамдығының əсерін баламалы 
сипаттайды, ал тантал сияқты материалдар тəртібін модельдеу үшін қолдануға ұсынылмайды. 
Өйткені мұнда «кернеу-деформация» диаграммасының еңкеюі деформациялау жылдамдығы 
артқан сайын, төмендейді. Модель көрсеткіштері, деформация жылдамдығы артқан кезде еңкеюдің 
үлкеюі аз болатындай етіп таңдалады. (26) теңдеуі, алюминий мен болат сияқты материалдардың 
тəртібін жақсы аппроксимациялауы мүмкін. 

Екінші жағынан, Джонсон-Кук қатынасының мультипликациялық түрі материалдар тəртібінің 
температураға тəуелділігін дұрыс сипаттауға мүмкіндік береді [14]. 

Əртүрлі металдар мен қорытпалар үшін Джонсон-Кук моделі тұрақтыларының мəндерін [11-
14] жұмыстарында табуға болады. Осы модельдің модификациялары [15-19] жұмыстарында 
келтірілген. 

Зерилли мен Армстронг дислокация теориясына негізделген анықтауыш қатынастарды 
динамикалық есептеулерді жүргізгенде пайдалануға ұсынған [20]. Модельге, температуралық 
белсендіруді талдауға негізделген, деформация жəне жылдамдықпен беріктендіру жəне 
температуралық беріксіздену эффектілері кіргізілген. Қатынас, өзге дислокациялық анықтауыш 
модельдерімен салыстырғанда салыстырмалы қарапайым пішінге иемденген. Зерилли-Армстронг 
анықтауыш қатынасының дислокация теориясына негізделуі, басқа эмпирикалық анықтауыш 
теңдеулерімен салыстырғанда оның артықшылығын көрсетеді. Екінші жағынан, материалдың 
пластикалық тəртібінің осы моделдегі аса күрделі түрі, барлық қажетті тұрақты шамалардың 
мөлшерін анықтауды қиындатады. Осы модель авторлары ұсынған негізгі ереженің мəні болып, 
берілген микроқұрылымның дислокациялық сипаттамаларына байланысты, материал 
микроқұрылымының əрбір түрінде (БЦК – бетке центрленген куб торы, КЦК – көлемге 
центрленген куб торы) жеке анықтауыш теңдеудің бар болуы саналады.  

Зерилли-Армстронг анықтауыш қатынасының екі түрі бар. БЦК- металдар үшін [20]: 
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  TCTCСС ро  
 (27) 

Модельде материалдық төрт тұрақты шамалары кездеседі: C0, C2, C3жəне C4. Мұнда бастапқы 
ағыс шегі C0,деформация жылдамдығынан жəне температурадан тəуелді емес. Бұл мөлшер 
түйіршік өлшемімен былай анықталады [20]: 

 ,/ 2/1dkС ао     (28) 

мұндағы σa– материалдың бастапқы микроқұрылымына жатқызылған, кернеудің атермиялық 
құрамдасы, d – түйіршіктердің орташа диаметрі жəне kε - материалдық константа.  

КЦК-металдар өрнегі келесі түрге ие [20]: 

 
  ,lnexp 543

2/1

2

n

pро CTCTCСС   
  (29) 

Мұнда алты тұрақты материал кездеседі: C0, C1, C3, C4, C5жəне n. Бұл қатынасқа сəйкес, балқу 
температурасында кернеудің мəні нольге айналуы міндетті емес. Теңдеуде, КЦК-металдары үшін 
аса маңызды болып келетін қосымша физикалық құбылыс көрініс тапқан, яғни ығыстыру арқылы 
жүретін пластикалық ағысты егізделу есебінен жүретін пластикалық ағысқа ауыстыру.  

КЦК-металдарына тəн, жоғарғы жəне төменгі ағыс шегінің бар болу фактісі, (29) теңдеумен 
сипатталмайды [10]. Демек, аз деформациялауда модель кейбір орташа кернеуді сипаттайды. (29) 

теңдеуінен  dd шамасы деформация жылдамдығынан жəне температурадан тəуелді еместігін 

оңай байқауға болады. 
Зерилли-Армстронг моделі КЦК-металдары үшін аддитивті сипатқа ие [10]. Беріктендіру 

жұмысының тұрақтылығы, оның негізгі мəселесі болып табылады. Себебі, КЦК металдары үшін 
бұл шама деформация жылдамдығы мен температурадан кейбір аз дəрежемен тəуелді болады. 

Əртүрлі металдар үшін Зерилли-Армстронг модельдері тұрақтысының мəндерін [21-23] 
жұмыстарынан табуға болады. БЦК-металдар үшін Зерилли-Армстронг анықтауыш қатынасының 
кішігірім модификациясы [23] жұмыста ұсынылған. Мұнда эквиваленттік деформация дəрежесінің 
көрсеткіші ретінде тағы бір n материал тұрақтысы (1/2 орнына) енгізілген. 

 
Қорытынды.MSC.Super Forge кешенді бағдарламасында қолданылатыншеткі-элементтік 

əдістемені пайдаланып,бойлық-сыналы орнақта жəне бұрандалы пішінбілікте дайындаманы 
илемдеудің компьютерлікмоделі жасалды. Мақсатты жəне шекаралық шарттарды тартымды 
белгілейтін компьютерлік модельде жеке шеткі элементке материал қасиетін берудің мүмкіндігі 
бар болғандықтан, біркелкі емес материал құрылымын ескеріп жəне есептеу уақытын қысқартып 
кернеулі-деформация күйді есептеуге мүмкіндік бар екені мақалада дəлелденді.  

Мақала қаржыланатын №757 МОН.ГФ.15.ЭМ4: «Жоғары сапалы жұқа жолақтарды илемдеуге 
арналған көпқызметті үздіксіз бойлық-сыналы орнақтыңжаңа конструкциясын жасау» тақырыбы 
бойынша жазылған.  
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М.М. Акимбекова1, Э.А. Тусупкалиева1, М.Р. Мауленова1 
 

КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНАЯ МОДЕЛЬ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ ЛИСТОВОГО 
МЕТАЛЛА В ВОЛНИСТЫХ ВАЛКАХ И ПРОДОЛЬНО-КЛИНОВОМ СТАНЕ 

 
Аннотация. В статье описано современное состояние и методологические особенности численного моделирования 

процессов обработки металлов давлением, выделены основные проблемные моменты традиционных методов. Проана-
лизированы проблемные вопросы математического моделирования и, тем самым, исследования напряженно-деформи-
рованного состояния процессов обработки металлов давлением. В статье приводится определяющая система уравнений 
для описания процессов деформирования заготовки в винто-образных валках и продольно-клиновом стане, конечно-
элементная методика ее решения. Описаны основные этапы создания конечно-элементной модели в програмном 
комплексе MSC.Super Forge, а также метод, позволяющий прогнозировать распределение деформации в объеме дефор-
мируемого металла с учетом особенностей микроструктуры.  

Ключевые слова:обработки металлов давлением, прокатка, винтообразные валки, продольно-клиновый стан, 
метод конечных элементов, интенсивность деформации, интенсивность напряжении, температура.  

 
Сведения об авторах: 
Машеков Серик Акимович* – доктор технических наук, профессор. 
Почтовый адрес: 050013. г. Алматы, ул. Сатпаева 22. Казахский национальный технический университет имени 

К.И. Сатпаева, кафедра «Станкостроение, материаловедение и технология машиностроительного производства» 
(СМиТМП).  

Рабочий телефон: (8-727) 292 – 11 – 56, Домашний адрес: 040925. г. Алматы, микрорайон Теректи, ул. Абая 3. 
Домашний телефон: (8-727) 388 – 41 – 07, Мобильный телефон: 8-702-100-17-00, mashekov.1957@mail.ru 

Абадыков Бахыт Нарикбаевич - доктор технических наук, профессор. 
Почтовый адрес: 050013. г. Алматы, ул. Сатпаева 22. Казахский национальный технический университет имени 

К.И. Сатпаева, кафедра СМиТМП.  
Рабочий телефон: (8-727) 257 – 71 – 68, Домашний адрес:  050028. г. Алматы. микрорайонКокжиек 18, кв.32. 
Мобильный телефон: 8-777-225-56-84, Электр.почта: b_absadykov@mail.ru 

Тусупкалиева Эльмира Адиетовна – докторант, 1978 года рождения. 
Почтовый адрес: 050013. г. Алматы, ул. Сатпаева 22. Казахский национальный технический университет имени 

К.И. Сатпаева, кафедра СМиТМП.   
Рабочий телефон: (8-727) 257 – 71 – 68, Мобильный телефон: 8-707-978-03-21. 
Домашний адрес: г. Алматы, ул. Пятницкого 6/2, кв. 24, Электр.почта: elatus78@mail.ru.  

Акимбекова Маржан Мырзакановна – доктарант кафедры «Станкостроение, материаловедение и технология 
машиностроительного производства.  

Почтовый адрес: 050013. г. Алматы, ул. Сатпаева 22. Казахский национальный технический университет имени 
К.И. Сатпаева, кафедра СМиТМП. Рабочий телефон: (8-727) 257 – 71 – 68, Электронная почта: akimbekova_2011@mail.ru 

Мауленова Мария Р – доктарант кафедры «Станкостроение, материаловедение и технология машинострои-
тельного производства.  

Почтовый адрес: 050013. г. Алматы, ул. Сатпаева 22. Казахский национальный технический университет имени 
К.И. Сатпаева, кафедра СМиТМП. Рабочий телефон: (8-727) 257 – 71 – 68, Электронная почта:maulenova_m@mail.ru> 
  



Доклады Национальной академии наук Республики Казахстан  
  

   
244  

МАЗМҰНЫ 
 

Техникалық ғылымдар 
Полещук O. Х., Яркова А. Г., Адырбекова Г.М., Ермаханов М.Н. Тығыздықтың функционал теориясының негізінде  

дихлорнафтахинондардың аминдеу реакциясының механизмін зерттеу.....................................................................................5 
Физика 

Омар Ж.О., Такибаев Н.Ж., Құрманғалиева В.О. Резерфорд шашырауын есептеу жəне талдау....................................14 
Информатика 

Ахметов Б.Б., Корченко А.Г., Терейковский И.А., Алибиева Ж.М., Бапиев И.М. Ақпараттық жүйенің желілік  
ресурстарына жасалатын кибершабуылдарды таныпбілудің нейрожелілік құралдарының тиімділігін бағалау  
параметрлері………………………………………………………………………………………………………………………. 19 

Химия 
Фазылов С.Д., Нүркенов О.А., Ибраев М.К., Жұмакаева Б. Д., Жақыпова А.Н., Нұхұлы А., Жұринов М.Ж.  

5-меркапто-3-фенил-1,3,4-тиадиазол-2-тионның жаңа туындылары. Синтезі жəне құрылымы.......................................... 39 
Биология 

Утеулин К.Р., Байтулин И.О. Көк сағыздың деградацияланған популяцияларын жаңғарту  
қажеттшлігі………………………………………………………………………………………………….…….. 56 

*  *  * 
Техникалық ғылымдар 

Машеков С.А., Акпанбетов Д.Б., Абсадыков Б.Н., Нугман Е.З., Рахматулин М.Л., Полещук А.И., Машекова А.С.  
Көп қызметті бойлық-сыналы орнақта жолақты ыстықтай жəне суықтай илемдеудің жылдамдығын автоматты  
реттейтін жүйе................................................................................................................................................................................. 62 

Машеков С.А., Абсадыков Б.Н., Акимбекова М.М., Тусупкалиева Э.А., Мауленова М.Р. Бұрандалы пішінбілік пен  
бойлық-сыналы орнақта табақты-металды серпімді пластикалық деформациялаудың шеткі-элементтік моделі............. 78 

Айтчанов Б.Х., Тергеусизова А.С. Автоматтындырылған басқару объектісі ретінде оптикалық өзекшелерді  
созудың технологиялық процесі ................................................................................................................................................. 91 

Волокитин А.В., Курапов Г.Г., Волокитина И.Е., Панин Е.А. Баспалау-созу аралас процесінің модельдеу………. 96 
Лежнев С.Н., Курапов Г.Г., Волокитин А.В., Волокитина И.Е., Удербаева А.Е. «Баспалау-созу» бірлескен  

процесінде икроқұрылымы эволюциясы …………………………………………………………………………………….. 103 
Астрофизика 

Шыныбаев М.Д., Даирбеков С.С., Жолдасов С.А., Мырзақасова Г.Е., Алиасқаров Д.Р., Сəдібек А.Ж. Хиллдың  
екінші есебіндегі делоненің оскуляциялық элементтері........................................................................................................... 110 

Химия 
Баешов А.Б., Кадирбаева А.С., Баешова А.Қ., Жұрынов М.Ж. Айнымалы тоқпен поляризацияланған алюминий  

электродтарының сілті қосылған натрий хлориді ерітіндісінде еруі....................................................................................... 117 
Чопабаева Н.Н., Муканов К.Н. In Vitro жағдайында эксперименталды панкреатиты бар егеуқұйрықтардың  

қан сарысуының көрсеткіштеріне сорбенттін əсері ................................................................................................................. 124 
Биология 

Саятов М.Х., Жұматов Қ.Х., Қыдырманов А.И., Карамендин К.Ө., Даулбаева К.Д., Асанова С.Е., Қасымбеков Е. Т.,  
Хан Е.Я., Сүлейменова С. А. Қазақстанның жабайы орнитофаунасындағы тұмау а вирусына мониторинг (2002-2015 жж.)..130 

Бостанова А.М., Əбдімүтəліп Н.Ə., Ибрагимова Д.И. Өсімдік тұқымдарының өсінділерін əртүрлі микроағзалармен  
зақымданудың ерекшеліктері....................................................................................................................................................... 137 

Лаханова К.М., Кедельбаев Б.Ш. Қара түсті қаракөл қозыларының жүн талшығының қабыршақ   
кабатындағы жасушаларында меланиннің таралуын жарық микроскопилық зерттеу.......................................................... 141 

Бостанова А.М., Сержанова А.Е., Тойчибекова Г.Б. Өсімдік тұқымдарындағы зең саңырауқұлақтарының  
дамуын жəне олардың əсер ету жағдайларын зерттеу.............................................................................................................. 146 

Қоғамдық ғылымдар 
Козловский В., Нарбаев Қ.А. Қазақстан республикасындағы төтенше жағдайлар зардаптарын бағалаудың  

ұйымдастыру құқықтық негіздері мəселелеріне ....................................................................................................................... 151 
Сатылмыш Й. Мазмұнға негізделген оқыту əдісін пайдалана отырып жаратылыстану пəндерін шет тілінде  

үйрету............................................................................................................................................................................................. 161 
Аюпова З.К., Құсайынов Д.Ө. Қазақстан республикасы құқықтық жүйесіндегі ана мен бала құқықтарын қорғау  

механизмдері.................................................................................................................................................................................. 167 
Азатбек Т.А., Рамазанов А.А. Қазақстан ғылымындағы экономиканың дамуы.............................................................174 
Панзабекова А.Ж., Турабаев Г.К., Жунисбекова Т.А. Қазақстан республикасындағы еңбек өнімділікке  

еңбекақының əсері ....................................................................................................................................................................... 184 
Цеховой А.Ф., Жақыпбеков Ж.Н. Компанияны дамыту жəне Қазақстанның бəсекеге жарамдылығын арттыру  

үшін басқару консалтингінің ықпалы.......................................................................................................................................... 191 
Атығаев Н.Ə. Моғұлдардың исламды қабылдауы (мырза Мұхаммед Хайдардың «Тарих-и рашиди»  

мəліметтері бойынша)................................................................................................................................................................... 196 
Цай В.М.  Ұйымдық өзгерістерді басқару: жаңа тұжырымдаманың нобайлары............................................................ 202 
Андреева Г.М.  Мемлекеттік-жеке меншік серіктестік: əлемдік тəжірибеде қолданылатын қағидалары мен  

формалары…………………………………………………………………………………………………………………….... 207 
Смаилова Ж.П. Тəуелсіздік жылдарында қазақстанда кəсіпкерлікті дамыту: мəселелері, перспективалары мен  

басымдықтары туралы.................................................................................................................................................................. 214 
Абдимомынова А.Ш., Берикболова У.Д., Темирова А.Б. Инвестициялық жəне инновациялық қызметтің өңірлік  

Механизмі..................................................................................................................................................................................... 227 
Тлеужанова М.А., Алиев У.Ж., Герасимова Ю.Н.Жоғары білімнің басқару жүйесінің талдауы мен бағалауы.......... 237 



ISSN 2224–5227                                                                                                                               № 2. 2017  
 

 
245 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Технические науки 
Полещук O. Х., Яркова А. Г., Адырбекова Г.М., Ермаханов М.Н., Саидахметов П.А. Исследование механизма  

реакции аминирования дихлорнафтохинонов на основании теории функционала плотности................................................. 5 
Физика 

Омар Ж.О., Такибаев Н.Ж., Құрманғалиева В.О. Расчет и анализ рассеяния резерфорда.............................................. 14 
Информатика 

Ахметов Б.Б., Корченко А.Г., Терейковский И.А., Алибиева Ж.М., Бапиев И.М. Параметры оценки эффективноcти  
нейросетевых средств распознавания кибератак на сетевые ресурсы информационных систем............................................. 19 

Химия 
Фазылов С.Д., Нуркенов О.А., Ибраев М.К., Жумакаева Б. Д., Жакупова А.Н., Нухулы А., Журинов М.Ж. 

Новые производные 5-меркапто-3-фенил-1,3,4-тиадиазол -2-тиона. Синтез и строение........................................................ 39 
Биология 

Утеулин К.Р., Байтулин И.О. О необходимости восстановления деградированных популяций Кок-Сагыза............. 56 
*  *  * 

Технические науки 
Машеков С.А., Акпанбетов Д.Б., Абсадыков Б.Н., Нугман Е.З., Рахматулин М.Л., Полещук А.И., Машекова А.С.  

Система автоматического регулирования скорости прокатки полос на многофункциональном продольно-клиновом стане  
горячей и холодной прокатки......................................................................................................................................................... 62 

Машеков С.А., Абсадыков Б.Н., Акимбекова М.М., Тусупкалиева Э.А., Мауленова М.Р. Конечно-элементная модель  
упругопластического деформирования листового металла в волнистых валках и продольно-клиновом стане.................. 78 

Айтчанов Б.Х., Тергеусизова А.С. Технологический процесс вытяжки оптических стержней как объект  
автоматизированного управления……………………………………………………………………………………………….. 91 

Волокитин А.В., Курапов Г.Г., Волокитина И.Е., Панин Е.А. Моделирование совмещенного процесса прессование- 
волочение …………………………………………………………………………………………………………….…………… 96 

Лежнев С.Н., Курапов Г.Г., Волокитин А.В., Волокитина И.Е., Удербаева А.Е. Эволюция микроструктуры стали  
при совмещенном процессе «прессование-волочение»…………………………………………………………………….. 103 

Астрофизика 
Шинибаев М.Д., Даирбеков С.С., Жолдасов С.А., Мырзакасова Г.Е., Алиаскаров Д.Р., Садыбек А.Ж.  

Оскулирующие элементы делоне во второй задаче Хилла ……………………………………………………………….. 110 
Химия 

Баешов А.Б., Кадирбаева А.С., Баешова А.Қ., Журинов М.Ж. Растворение алюминиевых электродов в растворе  
хлорида натрия с добавлением щелочи при поляризации переменным током ………………………………………..….. 117 

Чопабаева Н.Н., Муканов К.Н. Влияние сорбента на показатели сыворотки крови крыс с экспериментальным  
острым панкреатитом в условиях In Vitro……………………………………………………………………………..……… 124 

Биология 
Саятов М.Х., Жуматов К.Х., Кыдырманов А.И., Карамендин К.О., Даулбаева К.Д., Асанова С.Е., Касымбеков Е Т.,  

Хан Е.Я., Сулейменова С. А. Мониторинг вирусов гриппа а в дикой орнитофауне Казахстана (2002-2015 гг.)................ 130 
Бостанова А.М., Абдимyталип Н.А., Ибpагимова Д.И. Особенности заpажения пpоpостков семян pастений   

pазличными микpооpганизмами…………............................................................................................................................… 137 
Лаханова К.М., Кедельбаев Б.Ш. Светомикроскопические исследования распределения меланина  

в корковых клетках волоса каракульских ягнят черной окраски……………………………………………………..............141 
Бocтaнoвa A.М., Cepжaнoвa A.E.,  Тoйчибeкoвa Г.Б. Изyчeниe paзвития плecнeвых гpибoв в ceмeннoй  

мaccepacтeний и ycлoвия их дaльнeйшeгo вoздeйcтвия............................................................................................................ 146 
Общественные науки 

Козловский В., Нарбаев К.А. К вопросу об организационно-правовых основах оценки последствий чрезвычайных  
ситуаций в республике Казахстан................................................................................................................................................ 151 

Йылмаз С. Преподавание предметов по естественным наукам на иностранном языке с помощью инструкции  
на основе контента........................................................................................................................................................................ 161 

Аюпова З.К., Кусаинов Д.У. Механизм защиты прав женщин и детей в правовой системе республики  
Казахстан ……….......................................................................................................................................................................... 167 

Азатбек Т.А.,  Рамазанов А.А. Наукоемкость экономического развития Казахстана................................................... 174 
Панзабекова А.Ж., Турабаев Г.К.,  Жунисбекова Т.А. Влияние заработной платы на производительность труда   

в республике Казахстан............................................................................................................................................................... 184 
Цеховой А.Ф., Жакипбеков Ж.Н. Управленческий консалтинг как фактор развития компании и повышения  

конкурентоспособности Казахстана.......................................................................................................................................... 191 
Атыгаев Н.А. Исламизация могулов (по сведениям «Тарих-и рашиди» мирза Мухаммед Хайдара)....................... 196 
Цай В.М. Управление организационными изменениями: контуры новой концепции……........................………….. 202 
Андреева Г.М. Государственно-частное партнерство: принципы и формы, используемые в мировой практике….. 207 
Смаилова Ж.П. Развитие предпринимательства в казахстане за годы независимости: проблемы, перспективы  

и приоритеты развития................................................................................................................................................................ 214 
Абдимомынова А.Ш., Берикболова У.Д., Темирова А.Б. Региональный механизм инвестиционной и инновационной  

деятельности.................................................................................................................................................................................. 227 
Тлеужанова М.А., Алиев У.Ж., Герасимова Ю.Н. Анализ и оценка системы управления высшего образования  

в современных условиях в Казахстане....................................................................................................................................... 237 



Доклады Национальной академии наук Республики Казахстан  
  

   
246  

CONTENT 
 

Technical sciences 
Poleshchuk O.Kh., Yarkova A.G., Adyrbekova G.M., Ermakhanov M.N., Saidakhmetov P.A. Study of the reaction  

аmination mechanism of the dichloronaphthalene on the basis of the density functional theory....................................................... 5 
Рhysics 

Omar ZH.O., Takibayev N.ZH., Kurmangalieva V.O. Calculation and analysis of rutherford scattering................................ 14 
Informatics 

Akhmetov B. B., Korchenko A.G., Tereykovsky I.A., Alibiyeva Zh.M., Bapiyev I.M. Parameters of efficiency estimation  
of neural networks of cyber attacks recognition on network resources of information systems ...................................................... 19 

Chemistry 
Fazylov S.D., Nurkenov O.A., Ibraev M.K., Zhumakaeva B.D., Zhakupova A.N., Нухулы А., Zhurinov M.Zh. New  

derivatives of 5-mercapto-3-phenyl-1,3,4-thiadiazol-2-tione. Synthesis and structure..................................................................... 39 
Biology 

Uteulin K. R., Baitulin I.O. On necessity of restoration of the degradatoied Kok Saghyz population..................................... 56 
 

*  *  * 
Technical sciences 

Маshekov S.А., Akpanbetov D.B., Absadykov B.N., Nugman Ye.Z., Rakhmatulin М.L., Poleshhuk А.I., Маshekova А.S.  
System of automatic control of the speed of rolling strips on a multifunctional longitudinal-wedge mill for hot and cold rolling...... 62 

Маshekov S.А., Absadykov B.N., Akimbekova М.М., Tusupkaliyeva E.А., Maulenova М.R. Finite element model of elasto- 
plastic deformation of sheet metal in corrugated rolls and longitudinal-wedge mill........................................................................ 78 

Aitchanov B.H., Tergeussizova A.S. Technological process of exhausting optical rods as an object of automated  
control……………………………………………………………………………………………………………………………… 91 

Volokitin A.V., Kurapov G.G., Volokitina I.E., Panin E.A. Simulation of the combined process of pressing-drawing....…. 96 
Lezhnev S.N., Kurapov G.G., Volokitin A.V., Volokitina I.E., Uderbaeva A.E. The evolution of the microstructure 

of steel at the combined process of "pressing-drawing"…………………………………………………………………..…… 103 
Astrophysics 

Shinibaev M.D., Dairbekov S.S., Zholdasov S.A., Myrzakasova G.E., Aliaskarov D.R., Sadybek A.G. Delaunay osculating  
elements in thesecond Hill task …………………………………………………………………………………………….…..…110 

Chemistry 
Bayeshov A.B., Kadirbayeva A.S., Bayeshova A.K., Zhurinov M.Zh. Dissolution of aluminum electrodes in sodium  

chloride solution with addition of alkalinebypolarization of alternating current……………………………………………....… 117 
Chopabayeva N.N.,  Mukanov K.N. In Vitro effect of sorbent on parameters of blood serum of laboratory rats with  

experimental  acute pancreatitis …………………………………………………………………………………………………. 124 
Biology 

Sayatov М.Kh., Zhumatov К. Kh., Kydyrmanov А.I., Каramendin К.О., Daulbaeva К.D., Аsanova S.Е., Kasymbekov Е. Т.,  
Khan Е.Ya., Suleymenova S. А. Monitoring of influenza a viruses in the wild avifauna of Kazakhstan (2002-2015).................. 130 

Bostanova A. M.,  Abdimutalip N.A., Ibragimova D. I. Features of infection of sprouts of seeds of plants with different  
microorganisms………………………………………………………………………………………………………………..… 137 

Lakhanova K.M.,  Kedelbayev B. The light microscopic research into distribution of melanin in crust cells of the hair  
from karakul lambs of black color……………………………………………………………………………………………..…. 141 

Bostanova A. M., Serzhanova A.E., Toychibekova G.B. Studying of development of mould mushrooms in the seed  
mass of plants and conditions of their further influence................................................................................................................  146 

Social Sciences 
Kozlowski W., Narbayev K.A. To the question of organizational-legal bases of assessment of consequences of emergency  

situations in the republic of Kazakhstan.......................................................................................................................................... 151 
Yilmaz S. Teaching of natural science subjects in foreign language by using content based instruction............................ 161 
Ayupova Z.K., Kussainov D.U. Меchanism of defence of women and children’s rights in the legal system of the 

republic of Kazakhstan.................................................................................................................................................................... 167 
Azatbek T.A., Ramazanov A. Science Economy Development in Kazakhstan....................................................................... 174 
Panzabekova А.ZH., Turabaev G.K.,  Zhunisbekova T.A. Salary influence on labour productivity in the republic  

of Kazakhstan ................................................................................................................................................................................. 184 
Tsehovoy A., Zhakipbekov Zh. Management consulting as a factor of development of the company and the foundation  

for improving the competitiveness of Kazakhstan...........................................................................................................................191 
Atygaev N.A. The islamization of moghuls (according to mirza muhammad Haidar’S «Tarikh-I rashidi») ....................... 196 
Тsay V.M. Change of organizational management: new concept outlines………………………………………..……….. 202 
Andreeva G.M. Public-private partnerships: principles and forms used in the world practice ………………………….... 207 
Smailova Zh.P. The development of entrepreneurship in kazakhstan for years of independence: problems, prospects and  

development priorities.................................................................................................................................................................... 214 
Abdimomynova A.Sh., Berikbolova U.D., Temirova A.B. Regional mechanism of investment and innovation  

activity........................................................................................................................................................................................... 227 
Tleuzhanova M.А., Aliyev U. Zh., Gerassimova Y.N. Analysis and evaluation of control system of higher education in  

modern conditions in Kazakhstan................................................................................................................................................... 237 
  



ISSN 2224–5227                                                                                                                               № 2. 2017  
 

 
247 

Publication Ethics and Publication Malpractice 
in the journals of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan 

 
For information on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal publication 

see http://www.elsevier.com/publishingethics and http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics. 
Submission of an article to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan                

implies that the work described has not been published previously (except in the form of an abstract                    
or as part of a published lecture or academic thesis or as an electronic preprint, see 
 http://www.elsevier.com/postingpolicy), that it is not under consideration for publication elsewhere, that 
its publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible authorities where the 
work was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the same form, in English 
or in any other language, including electronically without the written consent of the copyright-holder.  In 
particular, translations into English of papers already published in another language are not accepted. 

No other forms of scientific misconduct are allowed, such as plagiarism, falsification, fraudulent data, 
incorrect interpretation of other works, incorrect citations, etc. The National Academy of Sciences of the 
Republic of Kazakhstan follows the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE), 
and follows the COPE Flowcharts for Resolving Cases of Suspected Misconduct 
(http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf). To verify originality, your article may be checked 
by the originality detection service Cross Check http://www.elsevier.com/editors/plagdetect. 

The authors are obliged to participate in peer review process and be ready to provide corrections, 
clarifications, retractions and apologies when needed. All authors of a paper should have significantly 
contributed to the research. 

The reviewers should provide objective judgments and should point out relevant published works 
which are not yet cited. Reviewed articles should be treated confidentially. The reviewers will be chosen 
in such a way that there is no conflict of interests with respect to the research, the authors and/or the 
research funders. 

The editors have complete responsibility and authority to reject or accept a paper, and they will only 
accept a paper when reasonably certain. They will preserve anonymity of reviewers and promote 
publication of corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. The acceptance of a 
paper automatically implies the copyright transfer to the National Academy of sciences of the Republic of 
Kazakhstan. 

The Editorial Board of the National Academy of sciences of the Republic of Kazakhstan will monitor 
and safeguard publishing ethics. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Доклады Национальной академии наук Республики Казахстан  
  

   
248  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правила оформления статьи для публикации в журнале смотреть на сайте: 
 

www:nauka-nanrk.kz 
 

ISSN 2518-1483 (Online),  ISSN 2224-5227 (Print) 
 

http://www.reports-science.kz/index.php/ru/ 
 

Редакторы М. С. Ахметова, Д. С. Аленов, Т.А. Апендиев 
Верстка на компьютере А.М. Кульгинбаевой 

 
Подписано в печать 15.04.2017. 

Формат 60х881/8. Бумага офсетная. Печать – ризограф. 
7,5 п.л. Тираж 2000. Заказ 2. 

 
 

Национальная академия наук РК 
050010, Алматы, ул. Шевченко, 28, т. 272-13-18, 272-13-19 


