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Abstract 
Bonding of plant facilities involves the use of pipelines that are not always in a straight line, and the use of 
deviations that are performed with the so-called fingers (elbows, tees, etc.). This also applies to pipelines operating 
under pressure and at high temperatures. Fittings used in these cases need to be made of quality alloy steel and 
have specific strength properties. With superheated steam and 40 bar pressure, 16Mo3 steels are used, which 
according to the specification have the required chemical composition and mechanical characteristics. There are 
different tee-making methods: casting, stamping and welding, which are used according to the preferences and 
capabilities of the manufacturer's plants. The purpose of this article is modeling and simulation of a hot stamping 
process of a steel 16Mo3 
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Компютърна симулация на процес горещо щамповане 
на тройник от стомана 16Mо3 

 
Татяна МЕЧКАРОВА, Ярослав АРГИРОВ, Георги АНТОНОВ, Анелия СТОЯНОВА 

 
1. Въведение. 
 

Известни са следните три метода за производството на тройници: студено, горещо 
пластично деформиране и заваряване. Те се характеризират със следните различия във 
формата на детайла (фиг.1). 

 

 

 
 

Фиг.1. Геометрична форма на тройник при щамповане-а) и заваряване-б) [1] 
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Размерите на тройника са регламентирани от стандарт EN10253-4 (DIN2615), 
затова е необходимо при изработването му те да бъдат спазени, за да се гарантира 
пасването с останалите елементи при конструиране на тръбната обвръзка. 

Тройниците които се използват при работа с прегрята пара с температура над 400о 
и налягане 40bar освен, че трябва да отговарят на размерите по стандарт е необходимо 
да притежават химическа и якостна издръжливост. Затова се изработват от стомани 
подходящи за такива среди, като стомана 16Мо3. Според стандарт EN10028-
2 стомана16Мо3 (1.5415) се характеризира със следните химичен състав (табл.1) и 
механични свойства (табл.2 и табл.3). Стандарт EN 10028-2 пък определя техническите 
условия за работа при повишени температури и налягания на тази стомана.[2] 

Таблица 1. Химичен състав на стомана 16Мо3 

С Si Mn P S N Cr Cu Mo Nb Ni Ti V 

% max, 
% 

% max, 
% 

max, 
% 

max, 
% 

max, 
% 

min, 
% 

max,  
% 

max, 
% 

max, 
% 

max, 
% 

max, 
% 

0,12-0,20 0,35 0,40-0,90 0,025 0,010 0,012 0,30 0,30 0,25-0,35 - 0,30 - - 

Таблица 2. Механични свойства на стомана 16Мо3 

Граница на провлачване 
Yield point 

Якост на опън 
Тensile strength 

Относително 
удължение 

Breaking elongation 

Ударна жилавост 
Notched bar impact strength 

J/cm2, (KCV) 

Re (МPа) Rm (МPа) σ (%) Температура (°C) 

-20 0 +20 

275 440-590 22 - - 31 

Таблица 3. Граница на провлачване при повишени температури 

 
Методът, по който ще се изработят тройниците, също оказва съществено значение 

за тяхното удачно приложение. По справочни данни [3] се препоръчва използването на 
методите горещо и студено щамповане или леене при тръбни обвръзки под високо 
налягане, а метод заваряване при тръбни обвръзки с ниско налягане и температури. При 
тръбни обвръзки с високо налягане и температури се препоръчва горещо щамповане.  

Затова целта на настоящата работа е изследване якостните и деформационни 
свойства на тройник, изработен по метод горещо щамповане чрез използване 
възможностите на софтуер за симулации Q-Form. 

Дебелина, 
mm 

Граница на провлачване 0,2 % Rp0,2 МРа при различни температури °C 

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

< 16 273 264 250 233 213 194 175 159 147 141 

16 < t < 40 268 259 245 228 209 190 172 156 145 139 

40 < t < 60 258 250 236 220 202 183 165 150 139 134 

60 < t < 100 238 230 218 203 186 169 153 139 129 123 

100 < t < 150 218 211 200 186 171 155 140 127 118 113 

150 < t < 250 208 202 191 178 163 148 134 121 113 108 
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Задачaта която решава това изследване е създаване на реалистичен симулационен 
анализ на процес горещо щамповане на тройник с номинален диаметър DN500 при 
зададени реални работни параметри (температури, деформационно усилие и др.). 
 
2. Технология за горещо щамповане на тройници в производствени 
условия. 
 

Технологичната последователност на горещото щамповане на тройници се състои 
в нагряване на отрязани на размер тръбни заготовки от стомана 16Мо3. Нагряване в пещ 
до температура над фазови промени за стоманата, като времето на нагряване зависи от 
площта на заготовката (фиг.2). Охлаждане от едната страна във вана с подходяща 
охлаждаща среда (фиг.3). Поставяне върху долната матрична плоча на хидравлична 
преса, в която има направена вдлъбнатина, която ще оформи формата на тройника 
(фиг.4.). Пресоване за окончателно формообразуване на тройника. (фиг.4.) Охлаждане 
във вана. Премахване на излишния метал и оформяне ръбовете на отворите с 
металорежеща машина (фиг.5).  

  

Фиг.2. Нагряване в пещ. Фиг.3. Охлаждане. 

 

 

 

Фиг.4. Горещо щамповане 
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Фиг.5. Охлаждане и премахване на излишния метал 

 
 
3. Компютърно симулационен анализ 
 

За извършване на компютърно симулативния анализ се използваха възможностите 
на програмни продукти: АutoCAD и Q-Form за симулиране процес горещо щамповане. 
В програма АutoCAD предварително са моделирани формата на тройника и матриците в 
реални размери. 

В програма Q-Form е зададен типа на материала на тройника 16Мо3 с неговите 
механични характеристики, избран е материал на матриците и режими на работа 
(температури и налягания) необходими за симулиране процес горещо щамповане(фиг.6).  

 
Фиг.7.Въвеждане на входни данни за вид материал, температура, сили на 

деформиране. 
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Програма Q-Form дава в табличен и графичен вид резултатите от симулативния 
анализ на сили, деформации, скорости на анализирания модел, както и на инструментите 
с които се деформира. 

 
Етапи на извършване на симулацията: 
Първа стъпка: моделиране на формата и геометрията на тройника и щамповите 

плочи в програма AutoCAD, фиг.7; 

 

 

Фиг.7.Триизмерен модел на долната матрична плоча и на заготовка, изчертани в 
AutoCAD 

 
Втора стъпка: избор на материал за тройника и матричните плочи, както и на 

работни температури и сили на деформиране фиг.8; 
За постигане на зададените цел и задача е избран следният работен режим:  
- материал на заготовката: 16Мо3;  
- температура на нагряване: 800оС; 
- материал на матриците: L6; 
- температура, до която може да се нагреят: 900оС; 
- долната матрица е зададена да е неподвижна; 
- избрана е хидравлична преса: 120MN; 
- смазващ флуид за матриците: графит и вода. 
 

 

 

а) б) 

Фиг.8. Въвеждане на входни параметри в програма QForm  
на заготовката (а) и матриците (б). 
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Трета стъпка: стартиране на симулацията и получаване на резултати за 
напрежения (фиг.9), деформации (фиг.10), скорости (фиг.11) и др. 

След извършения симулационен анализ са установени следните данни за получени 
напрежения и деформации в деформираната заготовка: 

- максимални напрежения: 58МРа; 
- максимални пластични деформации:45mm; 
- максимални скорости: 150mm/s. 
 

 
Фиг.9. Резултати за получени напрежения в заготовката 

 
 

 
Фиг.10. Резултати за получени деформации в заготовката 
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Фиг.11. Резултати за получени скорости в заготовката 

 
 
4. Заключения и изводи 
 

- използването на симулационни 3D програми като QForm позволява получаване 
на неограничен брой прогнозни резултати за реален процес на горещо 
щамповане, което е икономически изгодно, тъй като пести изразходване на 
допълнителни финанси от реални изпитания; 

- получените резултати за напрежения, деформации и скорости от симулационния 
анализ са адекватни и позволяват тяхното приложение при реални процеси на 
гореща пластична деформация; 

 
Литература 
 
1. EN10253-1,2,3,4 (DIN2615) Фитинги за тръби за челно заваряване. Част 1,2,3,4 
2. Сталь 16Mo3 – котельная сталь по стандарту EN 10028-2. Справочник ИНКОМЕТ, 

http://inkomet.ru/spravochnik/en-10028-kotlovyie-stali-i-stali-dlya-sosudov-vyisokogo-
davleniya/en-10028-2/16mo3 

3. РД 34.39.201 Инструкция по монтажу трубопроводов пара и воды тепловых 
электростанций, http://snipov.net/database/c_4294966478_doc_4294844600.html  

 
 


