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                                                         РЕФЕРАТ

Структура й  й обсяг магістерської роботи.
   Магістерська робота складається зі вступу, шести розділів, висновків,
списку використаних джерел; викладена на 120 сторінках, містить 39
ілюстрації, 8 таблиць, перелік цитованої літератури з 74 найменувань.
Робота присвячена підвищенню техніко-економічних показників
розділових процесів листового штампування, методу вибору способів
обробки листового матеріалу, розробці теорії розрахунку процесу розділення
листового металу для визначення роботи деформації і руйнування на етапах
деформації вигину, стискування, утягування, продавлювання і руйнування,
рішенню задачі деформації заготовки при розділенні в умовах вібродії на
заготовку.
    Розроблені і уточнені аналітичні залежності для визначення роботи
деформації на етапах деформації пружно-пластичності заготівки при
розділенні матеріалу.
    Вирішено завдання визначення енергосилових параметрів процесу
пробивання (вирубання) в умовах вібродії на частотах, близьких до
резонансних, і вібропластичному ефекті, з врахуванням динамічної
спадковості.

Ключові слова: листова заготовка, пуансон, робота пластичної
деформації, витрати енергії.

                                                      ABSTRACT

Structure and volume of master's work.
Master's degree paper consists of an introduction, six chapters, conclusion,
and list of sources used; described on 120 pages, contains 39 illustrations, 8 table,
cited list literature of 74 items.
The work is devoted to the increase of technical-economic indexes of
cutting processes of sheet stamping, methods of choice of sheet metal working
methods, development of the theory of calculation of the process of cutting sheet-
metal for determination of work of deformation and destruction on the stages of
deformation of bend, compression, draw in, punching and destruction, solution of
the task of deformation of the stock at cutting under the conditions of
vibroaffecting the stock.
Analytical dependences for determination of work of deformation on the
stages of elastoplastic deformation of the stock at cutting of the material are
developed and specified.
The task of determination of energypower parameters of punching
(blanking) under the conditions of vibroinfluence on frequencies, near to
resonance, and to the vibroplastic effect, taking into account dynamic heredity is



solved.
Keywords: sheet stock, punch, work of plastic deformation, energy consumption.


