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АНОТАЦІЯ
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моделювання формозмінення заготовок. — Кваліфікаційна наукова праця на
правах рукопису.
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Вінницький національний

технічний університет, Вінниця, 2020.
Дисертаційна робота присвячена розв'язанню актуальних науково-технічних
завдань з удосконалення процесів вальцювання на основі моделювання
формозмінення заготовок. Дослідження спрямовані на підвищення ефективності
виробництва заготовок, в тому числі для деталей складних профілів, а саме, на
підвищення якості виробів із забезпеченням високого коефіціенту використання
металу, економію матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.
Метою роботи е підвищення ефективності процесів вальцювання
заготовок із алюмініевих сплавів за рахунок ïx удосконалення шляхом
розроблення

нових

схем

i

режимів

вальцювання

на

основі

аналізу

формозмінення заготовок, напружено-деформованого стану матеріалу та оцінки
його деформовності.
Для дослідження процесів вальцювання використано методи: теоретичні
(застосування математичного аналізу) — для дослідження математичних
моделей; експериментально-розрахункові (подільних сіток, мікроструктурний) i
чисельний (метод скінчених елементів) — для аналізу механіки формоутворення
заготовок,

напружено-деформованого

стану

матеріалу,

теплових

та

термомеханічних полів. В основу дослідження деформовності металів
покладено методи механіки суцільного середовища, математичної i прикладної
теоріі пластичності, феноменологічної теорії деформовності. Експериментальні
дослідження проводились в лабораторних i промислових умовах на натурних
зразках та моделях із застосуванням сучасних приладів, стандартного
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обладнання.

Обробка експериментальних даних

проводилась методами

математичної статистики.
В результаті проведеного літературного аналізу визначено, що процеси
гарячого вальцювання набули широкого розповсюдження при виготовленні
суцільних довгомірних виробів у якості формувальних i штампувальних
операцій, проте розширення ïx технологічних можливостей, а також розвиток
холодного вальцювання обмежуеться небезпекою руйнування матеріалу i
втратою стійкості елементів заготовки в процесі формозмінення. Тому, в роботі
значна увага приділясться оцінці деформовності матеріалу та визначенню
використаного pecypcy пластичності при вальцюванні заготовок із алюмініевих
сплавів.
Розглянута

пластичність

алюмініевих

сплавів

при

холодному

деформуванні та проблеми дослідження пластичності металів, що пов’язані із
відсутністю способів побудови «единої» кривої граничних деформацій через
утворення

шийки

при

розтягу зразків

та

«аномального» підвищення

пластичності. Розроблено спосіб випробовування в умовах одновісного розтягу,
який полягае у вальцюванні циліндричного зразка на клин валками, радіуси
яких зростають в процесі вальцювання, на який було отримано патент України
на

корисну

модель.

Спосіб

забезпечуе

можливість

випробовування

циліндричних зразків при сталому напруженому стані протягом всього процесу
вальцювання та дозволяе отримувати значения пластичності в умовах
одновісного розтягу. У випадку необхідності отримання за одне випробування
двох значень пластичності металу при різних (але постійних в процесі
деформування) показниках напруженого стану тј , здійснюють вальцювання на
клин криволінійного зразка. Для цього вальцювання проводять конічними
валками, радіуси яких зростають по мірі вальцювання зразка. При цьому менше
здеформована внутрішня бічна поверхня зразка матиме менше значения
показника тј , а більше здеформована зовнішня поверхня зразка матиме більше
значения показника тЈ . 3 використанням даного способу побудовано діаграми
пластичності низки алюмініевих сплавів.
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У результаті дослідження механіки формоутворення заготовок при
вальцюванні нами розроблено також спосіб виготовлення криволінійних
заготовок двохетапним вальцюванням. На першому етапі вальцювання
здійснюеться на гладку бочку конічними валками, а на другому — заготовка
повертаеться на 90 градусів i вальцюеться в калібрах циліндричних валків з
керуванням деформованим станом заготовки конічними валками.
За такої умови більш інтенсивно деформуються шари металу на випуклій
стороні заготовки, де мае місце менша площа плями контакту, що сприяе
додатковому викривленню заготовки i забезпечус більш симетричну площу ïï
поперечного перерізу. Цей спосіб надав подальший розвиток процесам
вальцювання криволінійних заготовок, забезпечивши отримання значної
кривизни та поліпшення якості вироблених деталей із високим коефіціснтом
використання металу. На спосіб було отримано патент України на корисну
модель.
Для визначення технологічних можливостей i отримання основних
закономірностей напружено-деформованого стану криволінійних заготовок при
формуванні вальцюванням проведено імітаційне моделювання в програмному
комплексі DEFORM 3D.
В результаті апроксимації отриманих параметрів НДС та переміщень
для характерних точок поверхні циліндричної заготовки під час дослідження
було отримано аналітичне співвідношення між відносним стисненням
заготовки та накопиченою деформаціею в середовищі Mathcad, що дае
можливість визначення граничної на момент руйнування товщини вальцьованої
заготовки та граничних значень інтенсивності деформацій. Таким чином,
використання розроблених залежностей в якості оцінки i прогнозування
можливості

руйнування

заготовки

підвищуе

ефективність

розроблення

технологічних процесів холодного вальцювання.
У результаті проведеної оцінки деформовності алюмініевих сплавів при
холодному вальцюванні, з використанням діаграм пластичності i скалярного
критерію деформовності, а також тензорної моделі руйнування, визначено
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граничні до руйнування значения інтенсивності деформацій та виявлено низку
закономірностей, а саме: для матеріалів із вищим ступенем нелінійності
характеру накопичення пошкоджень спостерігаеться зменшення швидкості
накопичення пошкоджень; процес часткового «заліковування» пошкоджень
можливий під час безперервної зміни напрямків приростів деформацій на тлі
збільшення накопиченої деформацfі; під час процесу вальцювання на клин
гранична пластична деформація в небезпечній зоні заготовки із задовільним
ступенем точності може вважатися рівною граничній пластичній деформації за
MOB ]ЭОЗТЯГ .

Розроблена тензорна модель накопичення пошкоджень дала змогу
визначати величину використаного pecypcy пластичності при двохетапному
вальцюванні, коли на другому етапі спостерігаеться складне немонотонне
деформування.
Для випадків обробки малопластичних матеріалів, коли доцільно
використовувати гаряче деформування, була розроблена математична модель
процесів теплообміну, тепломасоперенесення i деформованого стану нагрітих
заготовок діаметрами 25 мм, 35 мм, 50 мм, 65 мм при вальцюванні за схемами
"круг-овал",

"овал-ромб",

"ромб-квадрат",

"овал-квадрат",

що

надала

подальший розвиток визначенню термомеханічних параметрів для процесів
гарячого деформування.
Розроблено алгоритм автоматизації розв'язання нестаціонарної нелінійної
задачі тепломасоперенесення i термопружності в середовищі програми ANSYS.
На основі обчислювального експерименту визначені закономірності розподілу
температур та полів поздовжніх та поперечних термічних деформацій осередку
деформацій при вальцюванні заготовок для різних технологічних режимів i
величини термічної складової коефіціентів розширення та випередження при
об'емній

високотемпературній

деформації.

Встановлено

температурний

інтервал нагріву валків для отримання рівнозернистої структури матеріалу
заготовки та уникнення мікротріщин малопластичних сплавів. Визначено, що
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оксидна плівка на поверхні заготовки внаслідок ізолюючих властивостей
впливае на рівномірність теплового стану в осередку деформації.
Експериментально встановлено, що застосування процесу вальцювання
заготовок як підготовчої операції до об'емного штампування замість:
підготовки заготовок на кувальних молотах (операція протягування); операцій,
виконуваних набором потовщень на ГКМ; при штампуванні поковок
подовженої форми забезпечуе зниження норми витрати початкової заготовки
на 10 — 25%; трудомісткості на 15 — 35%; збільшення стійкості штампів на 25
35%; підвищення міцності заготовок на 9 — 12% i пластичності на 13 — 38%,
поліпшення якості поверхні i структури металу заготовок під штампування.
Результати роботи впроваджені в розроблення технологічного процесу
вальцювання у вигляді обгрунтування температурних режимів гарячого
вальцювання в процесі формоутворення; визначення граничної до руйнування
інтенсивності деформації при холодному вальцюванні заготовок в залежності
від

ïx

геометричних

параметрів;

удосконалення

процесу

формозміни

криволінійних заготовок шляхом використання технологlі двохетапного
вальцювання на підприемстві ДП "45 експериментальний механічний завод"
(м. Вінниця), що забезпечило підвищення металоощадності технологічного
процесу

вальцювання

двохетапному

до

вальцюванні

15%,
до

збільшення
10%,

кривизни

підвищення

заготовки

рівномірності

при
та

рівнозернистості структури матеріалу заготовки під час гарячого вальцювання.
Результати

теоретичних

i

експериментальних

досліджень

використовуються в програмах навчання студентів інженерно-технологічного
факультету з дисциплін "Моделювання технологічних процесів i систем" та
"Автоматизація інженерних розрахунків".
Ключові слова: вальцювання, пластичність, конічні валки, напруженодеформований стаи, деформовність, накопичена пластична деформація,
гранична деформація до руйнування, ступінь обтиснення, тензорна модель
накопичення пошкоджень, термомеханічні параметри.
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ABSTRACT
Bubnovska I. A. Improving forge-rolling processes based on the modeling of
the mechanics of shape change of blanks. — Qualifying scientific work on the rights
of the manuscript.
The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of
technical sciences on a specialty 05.03.05 «Processes and machines for pressure
treatment" - Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia, 2020. — Vinnytsia
National Technical University, Vinnytsia, 2020.
The dissertation is devoted to the solution of actual scientific and technical
problems on improvement of forge-rolling processes on the basis of modeling of
shape change of blanks. Research is aimed at improving the efficiency of production
of blanks, including for parts of complex profiles, namely the quality of products with
a high rate of metal utilisation, saving material, labor and financial resources.
The aim of the work is to improve the forge-rolling processes of blanks of
aluminum alloys by developing new schemes and modes of forge-rolling based on
the analysis of shape change of blanks, stress-strain state of the material and
evaluation of its deformability.
The following methods were used to study the forge-rolling processes:
theoretical (application of mathematical analysis) - to study mathematical models;
experimental-calculated (dividing grids, microstructural) and numerical (finite
element method) - for the analysis of the mechanics of forming blanks, stress-strain
state of the material, thermal and thermomechanical fields. The study of the
deformability of metals is based on the methods of solid medium mechanics,
mathematical and applied theory of plasticity, phenomenological theory of
deformability. Experimental studies were conducted in laboratory and industrial
conditions on field samples and models using modern devices, standard equipment.
Processing of experimental data was performed by methods of mathematical
statistics.
As a result of the literature analysis it was determined that the processes of hot
forge-rolling are widespread in the manufacture of solid long products as molding
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and stamping operations, but the expansion of their technological capabilities and the
development of cold forge-rolling is limited by the risk of material destruction and
loss of stability. Therefore, considerable attention in the work is paid to the
assessment of the deformability of the material and to the determination of the used
resource of plasticity during forge-rolling of blanks from aluminum alloys.
The plasticity of aluminum alloys during cold deformation and the problems of
studying the plasticity of metals related to the lack of ways to construct a "single"
curve of boundary deformations due to the formation of the neck during tensile
specimens and "abnormal" increase in plasticity are considered. A method of testing
in uniaxial tensile conditions has been developed, which consists in forge-rolling a
cylindrical specimen on a wedge by rolls whose radii increase during the forgerolling process, for which a Ukrainian patent for a utility model has been obtained.
The method provides the ability to test cylindrical samples at a constant stress state
throughout the forge-rolling process and allows to obtain values of plasticity under
uniaxial tension. If it is necessary to obtain for one test two values of plasticity of the
metal at different (but constant in the process of deformation) indicators of the stress
state ij , forge-rolling on a wedge of a curved pattern carries out. This forge-rolling
is carried out by conical rolls, the radii of which increase as the sample rolls. In this
case, the less deformed inner side surface of the sample will have a lower value of the
indicator lj , and the more deformed outer surface of the sample will have a larger
value of the indicator lj . Using this method, the plasticity diagrams of a number of
aluminum alloys are constructed.
As a result of the study of the mechanics of forming blanks during forgerolling, we also developed a method of manufacturing curved blanks by two-stage
forge-rolling.
In the first stage, forge-rolling is carried out on a smooth barrel with conical
rolls, and in the second - the workpiece is rotated 90 degrees and rolled in the calibers
of cylindrical rolls with control of the deformed state of the workpiece by conical
rolls.
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Under this condition, the metal layers are more intensively deformed on the
convex side of the workpiece, where there is a smaller area of the contact spot, which
contributes to additional curvature of the workpiece and provides a more symmetrical
cross-sectional area. This method has given further development to the forge-rolling
processes of curved blanks, ensuring obtaining a significant curvature and improving
the quality of manufactured parts with a high rate of metal utilization. Ukrainian's
patent for a utility model was obtained for the method.
To determine the technological capabilities and obtain the basic laws of the
stress-strain state of curved blanks during forge-rolling simulation in the DEFORM
3D software package was performed.
As a result of approximation of the obtained stress-strain state parameters and
displacements for the characteristic points of the cylindrical workpiece surface during
the study, an analytical relationship between the relative compression of the
workpiece and the accumulated deformation in Mathcad medium was obtained,
which allows to determine limiting thickness of the rolled workpiece and the limit
values at the intensity of deformations at the time of destruction. Thus, the use of the
developed dependences as an assessment and prediction of the possibility of
destruction of the workpiece increases the efficiency of the development of
technological processes of cold forge-rolling.
As a result of the evaluation of the deformability of aluminum alloys during
cold forge-rolling, using plasticity diagrams and scalar deformation criterion, as well
as the tensor model of fracture, the values limiting to the destruction of deformation
intensity were determined and a number of regularities were revealed, namely for
materials with a degree of higher nonlinearity of the nature of the accumulation of
damage there is a deceleration of accumulation of damage; the process of partial
"healing" of damage is possible during the continuous change of the directions of
deformation increments against the background of increasing the accumulated
deformation;

during the wedge forge-rolling process, the ultimate plastic

deformation in the danger zone of the workpiece with a satisfactory degree of
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accuracy can be considered equal to the ultimate plastic deformation under tensile
conditions.
The developed tensor model of damage accumulation made it possible to
determine the value of the used plasticity resource during two-stage forge-rolling,
when a complex nonmonotonic deformation is observed at the second stage.
For the cases of processing of low-plastic materials, when it is expedient to use
hot deformation, a mathematical model of heat transfer, heat and mass transfer and
deformed state of heated blanks with diameters of 25 mm, 35 mm, 50 mm, 65 mm
during forge-rolling according to "circle-oval", "oval-rhombus","rhombus-square",
"oval-square" was developed, which gaves further development to the definition of
thermomechanical parameters for hot deformation processes.
An algorithm for automatisation the solution of the nonstationary nonlinear
problem of heat and mass transfer and thermoelasticity in the ANSYS program
environment has been developed. Based on the computational experiment, the
regularities of temperature and field distribution of longitudinal and transverse
thermal deformations of the deformation center during forge-rolling of blanks for
different technological modes and the value of the thermal component of expansion
and advance coefficients at volumetric high-temperature deformation are determined.
The temperature interval of heating the rolls to obtain an even-grained structure of the
workpiece material and to avoid microcracks of low-plastic alloys is established. It is
determined that the oxide film on the surface of the workpiece due to the insulating
properties affects the uniformity of the thermal state in the deformation center.
It is experimentally established that the use of the process of forge-rolling
blanks as a preparatory operation for volumetric stamping instead of preparation of
blanks on forging hammers (drawing operation); operations performed by a set of
thickenings on horizontal forging machines; when stamping forgings of the extended
form provides reduction of a norm of an expense of initial blank by 10 — 25 %; labor
intensity by 15 — 35 %; increase in stability of stamps by 25 — 35 %; increase of
durability of blanks by 9 — 12 % and plasticity by 13 — 38 %, improvement of quality
of a surface and structure of metal of blanks under stamping.
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The results of the work are implemented in the development of the
technological process of forge-rolling in the form of substantiation of temperature
regimes of hot forge-rolling in the process of forming; determination of the
maximum pre-fracture intensity of deformation during cold forge-rolling of blanks
depending on their geometric parameters;

improvement of the process of

deformation of curved blanks by using the technology of two-stage forge-rolling at
the enterprise "45 Experimental Mechanical Plant" (Vinnytsia), which increased the
metal savings of the forge-rolling process to 15%, increasing the curvature of the
blanks during two-stage forge-rolling to 10% increasing the uniformity of the
structure of the workpiece material during hot forge-rolling.
The results of theoretical and experimental researches are used in the curricula
of students of the Faculty of Engineering and Technology in the disciplines
"Modeling of technological processes and systems" and "Automation of engineering
calculations".
Keywords:

forge-rolling,

plasticity,

conical

rolls,

stress-strain

state,

deformation, accumulated plastic deformation, ultimate deformation to failure, degree
of compression, tensor model of damage accumulation, thermomechanical
parameters.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
MHTK — міжнародна науково-технічна конференція.
НДР — науково-дослідна робота.
MCE — метод скінченних елементів.
OMT — обробка металів тиском.
НДС — напружено-деформований стаи.
ГКМ — горизонтально-кувальна машина.
KBM — коефіціент витрати металу.
ОД — осередок деформування.
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BCTУП
Обгрунтування вибору теми дослідження. Ефективність виробництва е
нагальною вимогою сучасного машинобудування, в якому удосконалення
процесів виготовлення заготовок здійснюеться ще на стадії первинного
формоутворення деталей. Максимальна економія матеріальних, трудових та
фінансових ресурсів може відбуватися за рахунок мінімальних розбіжностей
між геометричними параметрами заготовок та розмірами готових деталей за
умови забезпечення необхідних фізико-механічних властивостей.
У номенклатурі штампованих заготовок значний обсяг займають деталі
складних

видів

профілів.

Як

підготовчу

операцію

перед

об’емним

штампуванням таких деталей з метою рівномірного перерозподілу металу
початкової

заготовки,

усунення

надмірної

нерівномірності

деформаціі,

досягнення високих ступенів деформації, виготовлення якісних виробів без
дефектів

з

високим

коефіціентом

використання

металу

застосовують

вальцювання. Для процесу вальцювання характерним е локальне нестаціонарне
деформування, що дозволяе отримувати складно профільні заготовки при
значних степенях деформації. Для низки пластичних металів цей процес
доцільно здійснювати в умовах холодного деформування.
Останнім

часом

вивченню

питань

розвитку

процесів

холодного

пластичного деформування металів на основі оцінки ïx деформовності
присвячена значна кількість робіт. В основному, це роботи з калібрувального
холодного вальцювання важкодеформованих титанових та хромонікелевих
сплавів. В машинобудуванні, особливо в авіабудуванні, виробляеться значна
кількість складно профільних деталей із алюмініевих сплавів. Разом з тим,
широке застосування холодного вальцювання алюмініевих сплавів, особливо
при виробництві криволінійних деталей, обмежуеться недостатнім розвитком
розрахункового апарату оцінки деформовності матеріалу заготовок, величини
використаного pecypcy пластичності для запобігання ïx руйнуванню, а також
недосконалістю існуючих способів виготовлення заготовок значної кривизни.
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Тому розроблення нових схем i режимів вальцювання на основі аналізу
формозмінення заготовок е актуальним завданням.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Тема дисертаційної роботи відповідае «Стратегії розвитку вітчизняної
авіаційної промисловості на період до 2020 року», схваленої розпорядженням
Кабінету міністрів України від 27. 12. 2008 р., за № 1656-p. Робота виконана в
рамках науково-дослідних робіт на інженерно-технологічному факультеті
Вінницького

національного

аграрного

університету

(Nв 0112U006703,

№0117U006830. Автор була виконавцем відзначених НДР.
Мета i завдання дослідження.
Метою роботи е підвищення ефективності процесів вальцювання
заготовок із алюмінісвих сплавів за рахунок ïx удосконалення шляхом
розроблення

нових

схем

i

режимів

вальцювання

на

основі

аналізу

формозмінення заготовок, напружено-деформованого стану матеріалу та оцінки
його деформовності.
Для досягнення поставленої мети потрібно розв'язати такі завдання:
- проаналізувати стаи розвитку технології вальцювання, можливість
використання як гарячого так i холодного вальцювання для виробництва
деталей на підставі класифікації за міцністю, пластичністю, фізичними
властивостями алюмініевих сплавів. Розробити метод експериментального
дослідження пластичності металів для забезпечення сталих значень показників
напруженого стану;
- провести аналіз існуючих та встановити нові закономірності процесу
формоутворення заготовок вальцюванням для керування течіею матеріалу i
отримання заготовок заданої форми;
- дослідити процеси теплообміну, тепломасоперенесення i деформованого
стану нагрітих заготовок при вальцюванні в умовах контактної взаемодіі з
валками;
- дослідити моделі контактної взаемодії інструменту з заготовкою та
формоутворення заготовок залежно від параметрів процесу вальцювання;
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розробити методику оцінки деформовності матеріалу заготовок при
холодному вальцюванні з урахуванням особливостей зміни напруженодеформованого стану при різних схемах формоутворення;
- узагальнити результати теоретичних i експериментальних досліджень
процесів вальцювання для практтичного застосування i впровадити у практику
промислового виробництва.
Об'скт дослідження. Процеси вальцювання заготовок.
Предмет дослідження. Закономірності пластичної течії, напруженодеформованого стану i деформовності металу при формозміненні заготовок з
алюмініевих сплавів в процесі вальцювання.
Методи

дослідження.

Для

дослідження

процесів

вальцювання

використано методи: теоретичні (застосування математичного аналізу) — для
розроблення

математичних

моделей;

експериментально-розрахункові

(ділильних сіток, мікроструктурний) i чисельний (метод скінчених елементів) —
для аналізу механіки формоутворення заготовок, напружено-деформованого
стану матеріалу, теплових та термомеханічних полів. В основу дослідження
деформовності металів покладено феноменологічну теорію деформовності.
Експериментальні дослідження проводились у лабораторних i промислових
умовах на натурних зразках та моделях із застосуванням сучасних приладів.
Обробка експериментальних даних здійснювалась методами математичної
статистики.
Наукова новизна отриманих результатів:
- вперше встановлені закономірності впливу активних сил тертя,
викликаних зміною діаметра валка в осьовому напрямі та його поворотом, на
кінематику формозмінення, напружено-деформований стаи i деформовність
заготовок в процесі холодного вальцювання, що дозволило керувати течіею
матеріалу i отримувати криволінійні заготовки під штампування;
- вперше на основі розробленої моделі контактної взаемодії інструменту з
заготовкою побудована залежність між відносним стисненням заготовки та
накопиченою деформаціею на ii вільній бічній поверхні, що дало можливість
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контролювати граничну до руйнування товщину заготовки;
- отримав подальшого розвитку метод визначення пластичності металів,
який, на відміну від існуючих, забезпечуе можливість випробовування
циліндричних зразків при сталому напруженому стані та отримання двох
значень показника пластичності на різних бічних поверхнях заготовки за одне
випробування шляхом вальцювання заготовок на клин;
- отримала подальший розвиток модель накопичення пошкоджень
матеріалу заготовки, яка, на відміну від існуючої, надае можливість визначати
величину використаного pecypcy пластичності за однопрохідного холодного та
немонотонного двохетапного вальцювання зі складним деформуванням на
другому етапі;
- розвинуто теорію теплових процесів за рахунок використання
математичної моделі процесів теплообміну, тепломасоперенесення i термічних
деформацій при вальцюванні заготовок з алюмініевих сплавів, за допомогою
якої оцінено внесок температурної складової в коефіціенти розширення та
випередження, вплив оксидної плівки на тепловий стаи в осередку деформації
та встановлено рекомендований температурний інтервал нагріву

валків.

Практичне значения отриманих результатів.
1. Розроблено спосіб вальцювання циліндричної заготовки на клин за
допомогою валків із зростаючим радіусом, що забезпечуе можливість
випробовування циліндричних зразків при сталому напруженому стані та
дозволяе отримувати значения пластичності алюмініевих сплавів в умовах
одновісного розтягу.
2. Отримана залежність між відносним стисненням та накопиченою
деформаціею на вільній бічній поверхні циліндричної заготовки, що дозволяе
наперед визначати граничну до руйнування товщину заготовки i скоротити
терміни підготовки виробництва та забезпечити належну якість виробів через
обмеження величини використаного pecypcy пластичності.
3. Розроблено спосіб виготовлення криволінійних заготовок двохетапним
вальцюванням, який полягае у вальцюванні конічними валками з наступним
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кантуванням на 90 градусів, що дозволяе отримувати заготовки значної
кривизни. Новизну технічних рішень захищено патентами України.
4. Результати

роботи

впроваджено

на

підприемстві

ДП

«45

експериментальний механічний завод» (м. Вінниця) та в навчальний процес
Вінницького національного аграрного університету.
Особистий внесок здобувача. Основні теоретичні та експериментальні
дослідження за темою дисертаційної роботи здобувачем отримано особисто.
Постановку задач, розробку методичних підходів до виконання досліджень,
аналіз i трактування отриманих результатів виконано спільно з науковим
керівником.
Здобувачем проведено розрахунково-теоретичне дослідження теплових
процесів та напружено-деформованого стану при гарячому вальцюванні
заготовок [1]-[3],[5]-[9]. Запропоновано спосіб визначення пластичності металів
при вальцюванні на клин [14], спосіб виготовлення криволінійних заготовок
двохетапним вальцюванням (вальцювання конічними валками з наступним
кантуванням на 90 градусів в калібрах циліндричних валків [15], проведено
оцінку деформовності матеріалу заготовок при деформуванні [11],[12],[13].
Апроксимована залежність між відносним стисненням та накопиченою
деформаціею на вільній бічній поверхні заготовки [10],[16]. Проаналізовано
переваги вальцювання, як попередньої операціі для штампування та проведено
експериментальні дослідження вальцювання заготовок з алюмініевих сплавів
[4]. У технічних рішеннях частка всіх співавторів однакова.
Апробація матеріалів дисертації.
Основні результати роботи доповідались на конференціях та наукових
семінарах:

XI

Міжнародній

науково-технічній

конференції

(MHTK)

«Прогресивна техніка i технологія» (м. Київ, 2010 р.); MHTK «Теоретичні i
прикладні задачі обробки металів тиском та авто технічних експертиз»
(м. Вінниця, 2011 р.); XIV, XVIII MHTK «Досягнення та проблеми розвитку
технологій i машин обробки тиском» (м. Краматорськ, 2011, 2015 р.);
Міжнародній

науково-практичній

інтернет-конференції

«Формування
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конкурентоспроможної економіки: теоретичні, методичні та практичні засади»
(м. Тернопіль, 2012 р.); VII, VIII MHTK «Теоретичні та практичні проблеми в
обробці матеріалів тиском i якості фахової освіти» (м. Херсон 2016, 2017 р.);
Міжуніверситетському

науково-практичному

семінарі

«Теоретичні

та

практичні проблеми в обробці матеріалів тиском» (м. Вінниця, 2017 р.);
Міжнародній науково-методичній інтернет-конференції «Проблеми вищої
математичної

освіти:

виклики

сучасності»

(м.

Вінниця,

2018

р.);

Всеукраїнських науково-практичних конференціях «Від науки до практики»
(м. Вінниця, 2019, 2020 р.); розширеного наукового семінару у BHTY 2020 р.
Публікації.

За

результатами

проведених

теоретичних

i

експериментальних досліджень опубліковано 13 наукових праць, у тому числі:
9 статей — у спеціалізованих фахових виданнях України; 2 статті — в
іноземних виданнях, 2 — в збірниках, виданих за матеріалами науково-технічної
конференції,

3

тези

доповідей

на

міжнародних

науково-технічних

конференціях, отримано 3 патенти на корисну модель України.
Структура та обсяг дисертації.
Дисертація складаеться зі вступу, 5 розділів основної частини, висновків,
списку використаних джерел, 5 додатків. Повний обсяг дисертації становить
242 сторінки, з них 160 основної частини, 93 рисунка i 22 таблиці. Список
використаних джерел містить 102 найменування.
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