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                                                         Реферат

Магістерська атестаційна робота ЛИТОВЧЕНКО Олександра Євгенійовича на 
одержання ступеня магістра за освітньою програмою «Технології 
машинобудування» на тему «Дослідження залишкових напружень на основі 
скінченно-елементної моделі процесу різання» на кафедрі «Технологія 
машинобудування» Кременчуцького національного університету імені Михайла
Остроградського, м. Кременчук, 2018 рік.
   Робота складається з вступної частини, чотирьох основних частин,
розділу охорони праці, висновків та переліку літературних джерел. Робота
містить _92_сторінок машинописного тексту, _36_ рисунків, _7__таблиць,
_33__літературних джерел.
    Мета роботи полягає у дослідженні залишкових напружень і геометричної 
точності деталей із застосуванням комп'ютерного моделювання по методу 
скінченних елементів.
   Завдання дослідження – розробити комп'ютерну чисельну модель
процесу різання на основі методу скінченних елементів, що враховує
температурно-залежні фізико-механічні властивості матеріалу деталі і
різального інструменту.
   В процесі дослідження було розроблено метод комп'ютерного моделювання 
процесу формування у поверхневому шарі деталей залишкових напружень з 
урахуванням особливостей геометрії деталей, їх матеріалу і заданих 
технологічних умов обробки.

Ключові слова:   міцність різального інструменту, залишкові напруження, сила 
різання, напружено-деформований стан, метод скінченних елементів, режим 
різання 

                                                  ABSTRACT

    Master's degree work LYTOVCHENKO Oleksandr Yevheniiovych for
obtaining a Master's Degree in the educational program «Technology of
Mechanical Engineering» was performed on the topic «Investigation of residual
stresses on the basis of finite-element model of the cutting process» at the
Department of Mechanical engineering technology Kremenchuk Mykhailo
Ostrogradskyi National University, Kremenchuk , 2018 year.



   The work consists of an introductory part, four major parts, a conclusion and
a list of literary sources. The work contains __92_ pages of typewritten text, _36__
drawings, _7_ tables, _33__ literary sources.
    The purpose of the work is to investigate the residual stresses and the
geometric accuracy of the parts with the use of computer simulation based on the
finite element method.
    The task of the research is to develop a computer numerical model of the
cutting process based on the finite element method, which takes into account the
temperature-dependent physical and mechanical properties of the material of the
workpiece and the cutting tool.
   In the course of the researches was developed the method of the computer
simulation of the process of residual stresses forming in the surface layer of the
workpieces, taking into account the features of the geometry of the workpieces,
their material and the given technological conditions of processing.

Keywords:    the cutting tool strength, the residual stresses, the cutting force, the 
stress- strain state, the finite element method, the cutting mode


