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                                                      РЕФЕРАТ

     Структура й обсяг магістерської роботи.
Робота складається зі змісту, п'яти розділів, висновків і додатків.
Загальний обсяг роботи – 136 сторінок, 37 малюнка, 9 таблиць, список
використаних джерел з 68 найменувань, 2 додатки.
    Мета роботи: розробка рекомендацій з удосконалення процесу витяжки
коробчастих деталей з біметалів на основі реалізації математичної моделі для
розрахунків напружено-деформованого стану заготівки й визначення
механічних характеристик біметалу алюміній-мідь із прогнозуванням якості
виробів з біметалів.
    В основу теоретичних досліджень покладений системний аналіз основ
теорії процесів обробки металів тиском і положень механіки суцільних
середовищ, що встановлюють закономірності та взаємозв'язок пружних і
пластичних деформацій, що описують як деформований стан монометалу,
так і шаруватих композитів.
    У якості основних положень при теоретичних дослідженнях витяжки
листових заготівок ухвалювали умову сталості обсягу при пластичній
деформації, нерозривності деформацій і умова пластичності Треска-Сен-
Венана.
    Для оцінки механічних властивостей біметалу алюміній-мідь,
отриманого зварюванням вибухом з наступною термообробкою, проводилися
стандартні випробування на розтягання.
    Застосовані методи вимірів з використанням сучасної апаратури й
обробки даних, із залученням методів планування й постановки багатофак-
торного експерименту ортогональних і рототабельных планів 2-го порядку.

Ключові слова: біметал, кінцево-елементна модель, форма заготовки,
витяжка, інтенсивність напружень, деформування, механічні властивості,
термообробка.

                                                     ABSTRACT

Structure and volume of master's work.
The work consists of content, five sections, conclusions and appendices.
The total volume of work - 136 pages, 37 drawings, 9 tables, list of sources
used from 68 titles, 2 applications.
Purpose of work: to develop recommendations for improving the process of
extracting box-shaped parts from bimetals on the basis of the implementation of a



mathematical model for calculating the stress-strain state of the stock and
determining the mechanical characteristics of aluminum-copper bimetal with the
prediction of the quality of products from bimetals.
The basis of theoretical studies is the systematic analysis of the bases of
theoretical processes of metal pressure treatment and the positions of continuum
mechanics, which establishes the regularities and interconnection of elastic and
plastic deformations that characterize both the deformed state of monometal and
laminated composites.
As the main provisions for theoretical studies of extractors of sheet blanks,
they accepted the condition of the volume stability during plastic deformation, the
continuity of deformations and the conditions of plasticity of Tresca-Saint-Venant.
For evaluation of mechanical properties of bimetal aluminum-copper,
obtained by welding by an explosion followed by heat treatment, standard tests for
stretching were carried out.
Applied measurement methods using modern equipment and data
processing, with the involvement of methods of planning and setting up a multi-
factorial experiment of orthogonal and rototabelnyh plans of the 2 nd order.

Keywords: the bimetal, finite element model, the shape of the work piece,
hood, stress intensity, deformation, mechanical properties, heat treatment.


