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    Робота складається з вступної частини, трьох розділів, висновків, списку
використаних джерел. Повний обсяг роботи 83 сторінки друкованого тексту, в
тому числі 37 рисунків, 2 таблиці, список використаних джерел з 17 
найменувань.
   Магістерська робота присвячена дослідженню характеру взаємодії вібруючих
робочих органів преса з порошковим середовищем, визначенню основних
параметрів та розробці вібраційного обладнання з кількома джерелами
вертикально спрямованих коливань для виготовлення заготовок та виробів з
порошків тугоплавких металів.
Описується конструкція, принцип дії та співвідношення основних параметрів
вібраційного преса з вертикально спрямованими коливаннями вібростола і
вібропуансона.
   Проведені теоретичні дослідження динамічної системи «вібростіл –
металевий порошок - вібропуансон», в якій ущільнюваний порошок 
представлено у вигляді системи з розподіленими параметрами. Використана 
реологічна модель порошку, що ущільнюється, яка дозволяє моделювати його 
пружні та дисипативні властивості, тертя між металевими частинками порошку,
а також пластичне деформування порошку під дією вібрації. Це дозволило 
досить точно визначитиінерційні, пружні та дисипативні сили, що діють з боку 
порошку на вібростіл і пуансон при їх вертикальних коливаннях. Отримані 
теоретичні залежності6 дозволяють встановити закони руху вібростола і 
пуансона та визначити основні параметри та режими вібраційної дії на 
порошок.
    Отримано залежності для визначення необхідної тривалості процесу
вібраційного пресування, наростання щільності порошкової суміші залежно від
інтенсивності вібраційного навантаження, напрямку вібрації, кількості частот
збудження, фізико-механічних характеристик та товщини шару, що
ущільнюється.

Ключові слова: вібраційний прес, конструкція, принцип дії, вібраційний
вплив, основні параметри, математична модель, щільність, металевий порошок.

                                                    ABSTRACT

    Master Certification Work Gutsulyak Oleksandr to obtain a master's degree in
131 " Applied mechanics" carried on   the Department "Engineering
Technology" Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, 
Kremenchuk, 2018.
     Master's work is devoted exploration to the basic parameters and the development
of a vertically vibrating press directional fluctuations forming punch fo r making
preparations and products from metal powders and their mixtures.
Describes the design principle of the key parameters and ratios of a vibrating
presses with vertically directed vibrations forming punch.



Theoretical study of dynamical systems "forming punch - metal powders," which
compacted powder mixture is represented as a system with distributed parameters.    
The proposed rheological model of the powder mixture is compacted, which allows
modeling of elastic and dissipative properties of friction between the metal particles 
of the mixture, and the plastic deformation of the powder mixture under vibration. It 
is7 possible to accurately determine the inertial, elastic and dissipative forces acting 
from the powder mixture to molding punch with its vertical vibration. The theoretical
dependence to set the law of motion of the forming punches and defines its basic
parameters and rational modes of vibration in the powder mixture.
   The dependences to determine the necessary duration of vibration compaction
increase the density of powder mixtures depending on the vibration load in vibration
frequency of disturbance, physical and mechanical properties and thickness of the 
layer is compacted.

Keywords: vibration press, design, principle of operation, vibration, basic
parameters, mathematical model, density powder mixture.


