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                                                            Реферат

Структура й обсяг магістерської роботи.
Робота складається зі змісту, шести розділів і висновків.
Загальний обсяг роботи – 124 сторінки, 29 малюнків, 10 таблиць, список
використаних джерел з 48 найменувань.
Мета роботи: Удосконалення машин для радіально-ротаційного
профілювання ободів коліс, що забезпечують їх статичну і динамічну
міцність, дослідження можливості направленного силового впливу на
осередок деформації на базі розвитку математичних моделей і вдосконалення
технології профілювання.
Розробка технологічних процесів і обладнання на основі радіально-
ротаційного профілювання є неможливою без знань закономірностей
формозміни, для вивчення яких необхідно проведення комплексних
теоретичних і експериментальних досліджень, моделювання течії металу на
профілюючих операціях і переходах холодного штампування.
Актуальність роботи визначається тим, що вона присвячена рішенню
важливого завдання з проектування і створення устаткування і оснащення
для ресурсозберігаючих технологічних процесів радіально-ротаційного
профілювання ободів коліс транспортних засобів, які дозволять вийти на
новий рівень виробництва, який не поступається західним аналогам.

Ключові слова: профілювання, деформація, устаткування, напружено-
деформований стан.

                                                              Abstract

Structure and volume of master's work.
The work consists of content, six sections and conclusions.
The total volume of work – 124 pages, 29 drawings, 10 tables, list of sources used
from 48 titles.
Purpose of work: improvement of machines for profiling rotary radial rims
to ensure their static and dynamic strength, research opportunities referral of force
in cell strain on the basis of mathematical models and improvement technology
profiling.
Development of technological processes and equipment based on radial
rotation profile is not possible without knowledge of patterns forming, which is
necessary for the study of complex theoretical and experimental studies, modeling



metal flow profiling operations and transitions of cold pressing.
Relevance of the work determined that it is dedicated to solving critical task of
designing and creating equipment and tooling processes for resource radial rotation
profile rims wheels of vehicles that will reach a new level of production, which is
not inferior to the western counterparts.

Keywords: profile, deformation, equipment, stress-strain state.


