


ВСТУП

Розвиток машинобудування і металообробки потребує подальшого вдосконалення технологічних процесів і організації виробництва, а також комплексної механізації 

і автоматизації підприємницьких процесів. Сучасний стан розвитку підприємств потребує створення та інтегрування більш економічних та менш ресурсозатратних технологій 

отримання високоякісної продукції. В останні десятиліття найефективніший вплив мають процеси штампування, задача якого полягає у виготовленні деталей за рахунок тиску без 

зняття стружки, а також забезпечення високої точності виробів при високій продуктивності праці. Дослідження штампування і її властивостей на сьогоднішній день займають 

провідне місце, оскільки дане питання ще до кінця не досліджене. Вивчення та дослідження цього методу виготовлення виробів дасть суттєвий поштовх для створення і 

інтегрування провідних технологій не тільки в галузі машинобудування та металообробки, а й в інших галузях промисловості. 

Актуальність теми

Виготовлення високоякісної продукції є однією з основних задач сучасного машинобудування. Для розв`язання цієї задачі велике значення має вивчення та 

дослідження процесів штампування. Існують різні методи отримання заготовок методом штамповки, однак найбільш поширеним методом являється процес холодного пластичного 

деформування.

За допомогою даного методу було отримано різноманітну кількість деталей різної конфігурації та товщини матеріалу. Дані деталі мали на порядок вище показники 

точності виготовлення та продуктивності праці при значно менших ресурсних затратах. 

При вивченні методів і засобів отримання заготовок холодним пластичним деформуванням (холодне штампування) особливу увагу слід приділити матеріалу 

заготовки, тиску що створює прес, та конструювання і оснащення штампів. Ці всі складові компоненти методів і засобів є найменш вивченим і в той же час важливим при 

виготовленні продукції, що свідчить про актуальність вибраної теми дослідження.

Метою роботи є удосконалення геометричних параметрів перетяжних ребр (рифтів) при виготовленні деталі «Кришка радіатора».

Для виконання мети необхідно розв`язати наступні задачі:

- дослідити сучасний стан проблеми впливу геометрії перетяжних ребр на процес витягування ;

- змоделювати процес витягування деталі типу «Кришка радіатора»;

- встановити взаємозв`язок конструктивних елементів перетяжного ребра та геометричних параметрів заготовки.

Об`єкт дослідження: процеси холодного витягування з листових матеріалів.

Предмет дослідження: геометрія перетяжних ребер.

Методи дослідження. Теоретичні дослідження холодного витягування виконані за допомогою методу прикладної теорії пластичності. Експериментальні 

дослідження виконані на стандартному обладнанні на підприємстві ПрАТ "Вінницький завод "Маяк" та за допомогою програмного забезпечення «Deform-3D».

Наукова новизна одержаних результатів:

- вперше отримано закономірності між геометричними параметрами перетяжного ребра та деталі типу "Кришка радіатора” різних модифікацій.;

- вдосконалено методику розрахунку геометричних параметрів перетяжного ребра на прикладі виробництва деталі типу "Кришка радіатора” різних модифікацій.

Практичне значення одержаних результатів:

- удосконалено методику розрахунку геометричних параметрів перетяжного ребра для деталі типу "Кришка радіатора” різних модифікацій.;

- розроблені рекомендації щодо встановлення та довжини перетяжного ребра для деталі типу "Кришка радіатора” різних модифікацій.;

Особистий внесок здобувача. Основні результати дослідження були отримані самостійно автором. Мета та завдання дослідження узгоджені з науковим керівником.

Апробація результатів. Основні матеріали роботи доповідались на XLVI науково-технічної конференції ВНТУ,  регіональна науково-технічна конференція 

професерського викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників в науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників 

підприємств м. Вінниці та області.

Публікації. Матеріали магістерської кваліфікаційної роботи були опубліковані в тезах доповідей XLVI науково технічної конференції ВНТУ.



Робоче креслення деталі «Кришка радіатора»



Тривимірна модель деталі типу «Кришка радіатора»



Технологічний процес деталі «Кришка радіатора»



Дефекти при витягуванні



Деталь «Кришка радіатора» після витягування



Розрахунок заготовки



Робоче вікно програми «Deform 3D»



Пуансон Матриця

Прижим

Тривимірні моделі головних конструктивних елементів витяжного штампу



Побудова заготовки в програмі «Deform-3D»



Побудова сітки для створення моделі витягування



Компонування головних елементів витяжного штампу з заготовкою



Надання руху пуансону та прижиму, встановлення шорсткості та генерація математичної моделі



Обчислення математичної моделі



Симуляція процесу витягування деталі типу «Кришка радіатора»



Висновки

• Розглянута методика досліджень та принципіальні схеми холодного пластичного 
деформування, які використовуються при витягуванні;

• Розроблена методика математичного моделювання та розрахунок довжини перетяжного 
ребра за допомогою програми «Deform-3D», яка дозволила виконати дослідження процесів 
витягування деталей коробчастих форм, а розрахунок решти конструктивних елементів –
згідно ГОСТ 17040-80.

• Виконання моделювання процесу витягування деталі «Кришка радіатора».

• На основі математичного моделювання процесу витягування деталі «Кришка радіатора» 
показано, що перетяжні ребра які на даний момент використовуються на підприємстві ПрАТ 
«Вінницький завод «МАЯК» не відповідають розрахунковим, що і підлягають корегуванню.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


