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На основі цільового підходу, виходячи із завдань розвитку виробництва

вузьких  стрічок  для  електронної  апаратури  та  електротехніки,  виконати

критичний  аналіз  існуючої  технології  виробництва  стрічок  з  тугоплавких

металів з метою з'ясування причин низької продуктивності та якості металу, а

також виявлення існуючих недосконалостей апаратурного оформлення.

Визначити  кінематично можливе  поле  швидкостей  частинок  металу  на

основі  теоретичного  аналізу  геометричної  форми  осередку  деформації  при

плющенні стрічок і встановити функціональний зв'язок між полем швидкостей і

енергосилових параметрів процесу
Виконати  кінематичний  і  силовий  аналіз  процесу  двоступеневого

вібраційного волочіння з метою визначення найкращих умов деформування на

етапі попереднього оцінювання ефективності процесу волочіння.
Провести  експериментальну  перевірку  розроблених  математичних

моделей, прийнятих припущень і отриманих аналітичних залежностей.
Обґрунтувати нову технологічну схему за критерієм гранично можливої

інтенсифікації  процесу  обробки  тиском  з  формуванням  високих  пластичних

характеристик металу на кожному з попередніх етапів навантаження.
Сформулювати  об'єктивні  економічно  обґрунтовані  вимоги  до  нової

технології виробництва вузьких стрічок з тугоплавких металів, які висувають

у завданні одержання формостійкої структури металу в умовах експлуатації.

На  основі  проведених  досліджень  розробити  і  впровадити

в промисловість  нові  ефективні  технології,  обладнання  та  інструмент  для

виробництва тугоплавких металів.
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