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                                                           РЕФЕРАТ

    Атестаційна робота Лазара Андрія Віталійовича на одержання ступеня
магістра за освітньо-професійною програмою підготовки «Прикладне
матеріалознавство» зі спеціальності 132 «Матеріалознавство» виконана на тему
«Дослідження структури та механічних властивостей виробів з порошкових
матеріалів при вібраційному пресуванні» на кафедрі технології 
машинобудування Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського, м. Кременчук, 2018 рік.
     Робота складається з вступної частини, трьох розділів, висновків, списку
використаних джерел. Повний обсяг роботи 54 сторінки друкованого тексту, в
тому числі 16 рисунків, 7 таблиць, список використаних джерел з 33 
найменувань.
    Магістерська робота присвячена дослідження структури та механічних
властивостей виробів порошкових матеріалів при вібраційному пресуванні.
Описуються відомі фактори, що впливають на структуру порошкових виробів та
їх механічні властивості, які змінюються при вібраційній дії.
     Отримані залежності для визначення необхідної тривалості процесу
вібраційного ущільнення, наростання густини порошкової суміші залежно від
динамічного тиску, напрямку вібрації, частоти вимушених коливань при
моделюванні порошкового середовища законом Гука.

Ключові слова:        механічні властивості, структура, динамічний тиск,
вібропресування, частота вимушених коливань, математична модель, густина,
порошкове середовище, закон Гука.6

                                                         ABSTRACT

Attestation work of Lazar of Andriy on the receipt of master's degree after
educationally professional by the program of preparation « » executed on a theme «
» from speciality 132 « the Department "Engineering Technology"
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk, 2018.
    The work consists of introduction, three sections, conclusions, list of the used
sources. A complete volume of work is 54 pages of printing text in a that number 16
figures, 7 tables, list of the used sources, from 33 names.
    Master's degree work is devoted research of structure and mechanical properties
of wares of powder-like materials at the vibration pressing. The known factors, which
influence on the structure of powder-like wares and them mechanical properties 
which change at an oscillation action, are described.
   The got dependences are for determination of necessary duration of process of
oscillation compression, growth of closeness of powder-like mixture , depending on
dynamic pressure, to direction of vibration, frequency of the forced vibrations , at the
design of powder-like environment by the law of Guk.



Keywords:     mechanical properties, structure, dynamic pressure, vibration
pressing, frequency of the forced vibrations, mathematical model, closeness, powder-
like environment, law of Guk.


