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Розробка  і  аналізу  математичної  моделі  осадки  кільцевої  заготовки

плитою з певною формою поверхні, яка дозволить встановити і математично

описати  реальну  картину  плинності  матеріалу,  з  використанням  методу

скінченних  елементів.  Певна  увага  приділяється  напружено-деформованому

стани заготовки, визначенню зміщеного об’єму, а також змінюванню її фізико-

механічних характеристик у процесі  деформування пуансоном. Причому, для

проведення  теоретичних  і  експериментальних  досліджень,  був  розглянутий

пуансон  з  плоскою  поверхнею,  що  деформує,  і  з  випуклою  поверхнею,  що

деформує.

Результати  теоретичних  та  експериментальних  досліджень  амплітуди

коливань ріжучого інструменту співпадають в межах 2-7 % для процесу осадки.
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