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                                                      Реферат

Структура й обсяг магістерської роботи.
Робота складається зі змісту, шести розділів і висновків.
Загальний обсяг роботи – 98 сторінок,
20 малюнків, 3 таблиці, список
використаних джерел з 39 найменувань.
   Мета роботи: підвищення ефективності процесів виробництва на пресах
гарячо-штампованих поковок на основі розвитку математичних моделей і
технологічних способів підготовчої осадки заготовок опуклим продовгуватим
профільним інструментом.
   Для штампування поковок типу пластин можливе отримання фасонних
заготовок змінного перерізу в штамповому просторі КГШП на основі операції
осадки за рахунок витяжки та різної форми бочкоподібності, що утворюється в
результаті застосування профільованих бойків опуклої продовгуватої форми. Це
дозволяє виконувати профілювання заготовки за один хід преса із зменшенням
кількості облою і поліпшенням заповнення струмка при остаточному
штампуванні. Однак розробка технологічних процесів на основі осадки 
заготовок опуклими продовгуватими плитами є неможливою без знань 
закономірностей формозміни, для вивчення яких необхідне проведення 
комплексних теоретичних, експериментальних досліджень і комп'ютерного 
моделювання течії металу на профілюючих операціях і наступних переходах.

Ключові слова: осадка, витягування, деформація, заготовка, напружено-
деформований стан

                                                          Abstract

Structure and volume of master's work.



The work consists of content, six sections and conclusions.
The total volume of work - 98 pages, 20 drawings, 3 tables, list of sources used from 
31 titles.
Purpose of work: improve the process of production at a press hot-forged
forgings based on the development of mathematical models and technological means
preparatory draft convex oblong pieces of specialized tools.
For forging forgings such plates may receive variable cross section shaped
workpieces in die space KHSHP from real draft by drawing different shapes and
bochkopodibnosti, formed as a result of boiky convex shaped oblong form. This 
allows
profiling of the workpiece in one turn with a decrease in the number of newspapers
breakup and better fill the creek in the final stamping. However, the development of
technological processes based on draft pieces bulging oblong plates is not possible
without knowledge of patterns forming, which is necessary for the study of complex
theoretical, experimental studies and computer simulation of metal flow in the 
profiling operations and these transitions.

Keywords: draft, drawing, deformation, billet, the stress-strain state.


