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Залежності  енергосилових  параметрів,  технологічних  режимів,

напружено-деформованого  стану  та  геометричних  характеристик  процесу

комбінованого витягування від технологічних параметрів процесу.

 Розробити  математичну  модель  процесу  комбінованого  витягування  у

середовище програмного комплексу ABAQUS.
           Встановити вплив чинників на процес комбінованого витягування.
           Розробити рекомендації щодо застосування комбінованого витягування.
           Розробити методику розрахунку технологічного процесу.
скласти таблицю припусків на обрізання, які враховують фестоноутворення.

Ключові  слова:  листовий  метал,  кінцево-елементна  модель,   форма

заготовки,  витягування,  інтенсивність  напружень,  деформування,  механічні

властивості.

Keywords:  sheet  metal,  finite  element  model,  form  of  billet,  extraction,

intensity of stresses, deformation, mechanical properties.


	Пояснювальна записка

