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                                                          Реферат

    Магістерська атестаційна робота ОЛІЙНИК Ілл’ї Костянтиновича на
одержання ступеня магістра за освітньою програмою «Обладнання та
технології пластичного формування конструкцій машинобудування» на тему
«Розробка спеціалізованого обладнання для зміцнення матриць» 
Кременчуцького  національного   університету імені  Михайла
Остроградського, м. Кременчук, 2018 рік.
Робота складається з вступної частини, трьох основних частин,
висновку та переліку літературних джерел. Робота містить _57_сторінок
машинописного тексту, _25__рисунків, _5__таблиці, __19_літературних
джерел.
Мета роботи – розробка спеціалізованого інструменту для
поверхневого зміцнення дзеркала матриць для вибухового штампування та
способу їх стабілізуючої обробки.
Завдання дослідження:



– проаналізувати відомі технології, інструмент та обладнання для
поверхневого зміцнення та стабілізуючої обробки матриць для вибухового
штампування;
– розробити основи технології стабілізуючої обробки матриць для
штампування вибухом;
– розробити інструмент і обладнання для поверхневого зміцнення
дзеркала матриць та покращення умов тертя при штампуванні.

Ключові слова: спеціалізований інструмент,вибухове  штампування,зміцнення,
  матриця

THE ABSTRACT

Master's degree work OLIINYK Illia Kostiantynovych for obtaining a
Master's Degree in the educational program «Equipment and technologies for
plastic forming of engineering structures» was performed on the topic «Increasing
the explosive strength of mining equipment parts by influencing the structure and
mechanical properties of materials» at the Department of Mechanical engineering
technology Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi National University,
Kremenchuk , 2018 year.
The work consists of an introductory part, three major parts, a conclusion
and a list of literary sources. The work contains _57__ pages of typewritten text,
_25__ drawings, _5_ tables, _19__ literary sources.
The purpose of the work is to develop a specialized tool for surface
hardening of the mirror of the matrix for blasting and its stabilizing treatment.
Research objectives:
- to analyze the known technologies, tools and equipment for surface
hardening and stabilizing treatment of matrices for explosive stamping;
- to develop the basics of the technology of stabilizing processing of
matrices for stamping by explosion;
- to develop a tool and equipment for surface hardening of the mirror of the
matrix and to improve the friction conditions during stamping.

Keywords: specialized tool, reinforcement, explosive stamping, matrix

                                                     


