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                                                         Реферат

Структура й обсяг магістерської роботи.
Робота складається зі змісту, шести розділів і висновків.
Загальний обсяг роботи – 97 сторінок,
20 малюнків, 5 таблиці, список
використаних джерел з 85 найменувань.
   Мета роботи: удосконалення процесу витягування на основі розширення
можливостей без притискного штампування циліндричних деталей з фланцем
та без нього з використанням теоретичних та експериментальних методів
досліджень та положень теорії листового штампування. Головними завданнями
дипломного проекту були:
- визначити раціональні геометричні розміри заготовок, конструктивні і
технологічні параметри процесу витягування циліндричних деталей з фланцем
та без нього;
- провести експериментальні дослідження для визначення можливостей
отримання якісних деталей, що виходять за діапазони довідкових даних
методом витягування без притиску;
- розробити рекомендації для виробництва з технології без притискного
штампування циліндричних деталей.
   На базі лабораторії кафедри «Технології машинобудування»
Кременчуцького національного університету імені Остроградського були
проведені дослідження з витягування листового металу без притиску фланця.
Заготовка вкладалась на матрицю й виконувався процес витягування до начала
формоутворення гофрів на фланцевій частині. Далі пуансон підіймався, а
заготовка кантувалась на 180o, і знову пуансон опускали до вирівнювання
гофрів й отримання нових з обратною кривиною. Знову підіймали пуансон,
кантували заготовку на 180o і витягування повторювали до остаточного
вирівнювання гофрів і отримання якісного напівфабрикату.

Ключові слова:    витягування, напружено-деформований стан, 
                             притиск, деформація, заготовка,гофри. 

                                                                Abstract

Structure and volume of master's work.
The work consists of content, six sections and conclusions.
The total volume of work - 97 pages, 20 drawings, 5 tables, list of sources used from
85 titles.
Purpose of work: іmprovement of the extraction process on the basis of
expanding the capabilities without compression of forging of cylindrical parts with
and without the flange, using theoretical and experimental research methods and
provisions of the theory of sheet stamping. The main tasks of the diploma project
were:



- to determine rational geometrical sizes of workpieces, structural and
technological parameters of the process of extracting cylindrical parts with and
without a flange;
- to conduct experimental researches to determine the possibility of obtaining
qualitative details beyond the reference data ranges by the method of unpacking;
- to develop recommendations for the production of technology without
pushing pressurized cylindrical parts.
On the basis of the laboratory of the department "Technologies of Machine
Building" of the Kremenchug National University named after Ostrogradsky, studies
were conducted on the extraction of sheet metal without the clamping of the flange.
The workpiece was put on a matrix and the process of drawing up to the beginning of
forming of corrugations on the flange part was carried out. Then the punch was lifted,
and the workpiece spun at 180o, and again the punch was lowered to align the
corrugations and obtaining new ones with a reverse curvature. They again lifted the
punch, rolled the billet to 180o, and the stretching was repeated until the final
alignment of the corrugations and the receipt of a quality semi-finished product.

Key words: stretching, clamping, deformation, workpiece, stress-deformed
state, corrugations.


