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                                                         РЕФЕРАТ

Структура й обсяг магістерської роботи.
Робота складається з вступної частини, чотирьох розділів, висновків,
списку використаних джерел. Повний обсяг роботи 109 сторінок друкованого
тексту, в тому числі 31 малюнок, 11 таблиць, список використаних джерел з
29 найменувань.
     Магістерська робота присвячена вдосконаленню конструктивних
елементів комбінованих інструментів і схем сумісної обробки різанням та
поверхневим пластичним деформуванням отворів в сталевих деталях.
     Описується конструкція, принцип дії та співвідношення основних
параметрів, а також визначено оптимальні умови комбінованого інструменту
при обробці отворів.
    Проведено аналіз дослідження показників поверхні отворів, оброблених 
комбінованім інструментом.
    В результаті досліджень встановлено, що суміщення процесів різання
та поверхневого пластичного деформування не погіршує якісних показників
оброблених поверхонь при одночасному підвищенні продуктивності праці за
рахунок зменшення основного і допоміжного часу.

 Ключові слова: поверхня отвору, роздільна обробка, розточування,
поверхнева пластична деформація,сумісна обробка, комбінуючи інструменти,
жорсткий зв’язок, пружний зв’язок.

                                     ABSTRACT
 
The work consists of introduction, four chapters, conclusions, list of
references. 109 Full amount of pages of printed text, including 31 figures, 11
tables, list of references with 29 titles.
Master's thesis devoted to improving the structural elements combined
tools and schemes compatible machining and surface plastic deformation of holes
in steel parts.
Describes the design principle of the basic parameters and ratios, and
identified the optimal conditions combined tool for processing holes.
The analysis of research performance surface holes, processed Combined
tool.
As a result of studies found that the combination of cutting processes and
surface plastic deformation does not degrade the quality indicators machined
surfaces while improving productivity by reducing the primary and secondary
time.

Keywords: poverhnist hole, resolution processing, boring, superficial
plastic deformation compatible processing, combining tools, hard link, resilient
connection.


