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У роботі описані характерні особливості напружено-деформованого стану 

(НДС) елементів штампового оснащення з урахуванням множинної контактної 

взаємодії і на цій основі установлені їх залежності від проектно-технологічних 

параметрів штампів. 

Зокрема, підтверджено, що при множинному контакті елементів штампу, 

який є багатошаровою конструкцією, область контактної взаємодії і характер 

розподілу контактного тиску практично не змінюються при варіюванні сил 

штампування, а самі розподіли і максимальні значення контактного тиску 

приблизно прямо пропорційне залежать від діючих сил штампування. Це дає 

можливість розраховувати напружено-деформований стан елементів 

штампового оснащення для груп деталей, що штампуються, за результатами 

розрахунку для однієї деталі та масштабування компонент НДС пропорційне 

силі штампування. 

З цією метою розроблено загальний підхід до дослідження напружено-

деформованого стану елементів штампів із урахуванням множинної контактної 

взаємодії на основі варіаційних формулювань. 

На основі розроблених варіаційних постановок обґрунтовано чисельно-

аналітичний метод аналізу напружено-деформованого стану елементів штампів. 

Цей метод дає можливість різко прискорити дослідження на етапі проектних 

розробок штампів. Розв’язано прикладні задачі щодо визначення напружено-

деформованого стану елементів розділових штампів. Розроблені відповідні 

рекомендації стосовно обґрунтування їх проектно-технологічних параметрів.  

Із використанням розробленого програмно-модельного комплексу 

здійснено всебічний аналіз напружено-деформованого стану з урахуванням 

контактної взаємодії елементів розділових штампів. Становлять значний 

інтерес визначені закономірності розподілу контактного тиску, зон контакту та 

напружено-деформованого стану досліджених елементів штампів. 

На розвиток запропонованого підходу, моделей та методів досліджень 

здійснено також аналіз процесу розділення листового матеріалу у взаємодії із 

пуансоном та матрицею. У цілому спостерігаються ті ж закономірності 

концентрації та локалізацій компонент НДС пуансонів та матриць. 


