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РЕФЕРАТ

    Магістерська атестаційна робота Красільніка Сергія Володимировича на
одержання ступеня магістра за фахом «Технологія машинобудування» виконана
на тему «Прогнозування поведінки субмікро- і нанокристалічних металів під 
дією температурного та часового факторів» на кафедрі «Технології 
машинобудування» Кременчуцького національного університету імені Михайла
Остроградського, м. Кременчук, 2018 рік.
     Метою дослідження є розробка алгоритму розрахунку, що дозволяє
прогнозувати інтенсивність росту розміру зерна під впливом температурного,
тимчасового факторів і вихідного розміру зерна.
Робота виконана на підставі положень теорії дисперсних систем, різання
матеріалів і теплофізичних закономірностей, матеріалознавства, фізики 
твердого тіла, теорії оптимізації. Аналіз елементного складу та дані про 
фазовий склад зразків отримані на дифрактометрі рентгенівських променів типу
D8 Advance, Bruker AXS, Німеччина. Для обробки експериментальних даних, 
отриманих у вигляді інтерференційних ліній, використовувалася програма New 
Profile.
Для досягнення мети поставлені та вирішені наступні завдання:
1. Вивчення основних методів отримання об'ємних субмікро- і
нанокристалічних заготовок.
2. Дослідження субмікро- і наноструктури металів з позиції дисперсних
систем.
3. Розрахунок інтенсивності зростання зерна металу під впливом 
температурного, часового факторів і вихідного розміру зерна.
  4. Прогнозування зростання зерна в субмікро- і нанокристалічних металах
при впливі факторів механічної обробки.
5. Розгляд структуру титану на основі мікрофотографій отриманих на
скануючому електронному мікроскопі Hitachi S-4800 та рентгенівських спектрів
на основі рентгеноструктурного аналізу.
6. Розгляд в дипломі розділів цивільної оборони та охорони праці.
    На підставі теорії дисперсних систем і металознавства розроблений
алгоритм розрахунку, що дозволяє прогнозувати інтенсивність росту розміру
зерна під впливом температурного, тимчасового факторів і вихідного розміру
зерна. 
    В результаті теоретичного обґрунтування розрахунку отримано аналітичні
залежності інтенсивності зростання зерна. Аналіз розрахунку показав, що
необхідно враховувати особливості будови кордонів зерен металів з нано- і
субмікрокристалічної структурою, отриманих методом інтенсивної пластичної
деформації, які проявляють як кристалічні, так і аморфні властивості твердих 



тіл.
    Встановлено, що основним фактором, що впливає на зміну вихідних
властивостей заготовки, є температура в зоні різання і час впливу теплового
джерела на заготовку.

ПРОГНОЗУВАННЯ ПОВЕДІНКИ,СУБМІКРОКРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА,
ДИСПЕРСНІ СИСТЕМИ,ІНТЕНСИВНА ПЛАСТИЧНА ДЕФОРМАЦІЯ    
 МЕХАНІЧНА ОБРОБКА, РЕНТГЕНОСТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ,
ТЕМПЕРАТУРНИЙ ФАКТОР, ЧАСОВИЙ ФАКТОР, ТИТАН.  
 

 
                                                        ABSTRACT

   Krasilnik Sergey Volodymyrovych master's attestation work for the master's
degree in the specialty " Engineering technology " was performed on the theme
"Prediction of the behavior of sub-micron and nanocrystalline metals under the
influence of temperature and time factors" on the Department of Engineering
Technology of the Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University,
Kremenchuk, 2018.
     The purpose of the study is to develop a calculation algorithm that allows
predicting the intensity of grain size growth under the influence of temperature, time
factors and the initial grain size.
The work is performed on the basis of the theory of disperse systems, cutting
materials and thermophysical laws, materials science, solid state physics, 
optimization
theory. Elemental composition analysis and data on the phase composition of the
samples were obtained on an X-ray diffractometer D8 Advance, Bruker AXS, 
Germany.
For the processing of experimental data obtained in the form of interference lines, the
New Profile program was used.
To achieve the goal set and solved the following tasks:
1. Study of the basic methods of obtaining volumetric sub-micro and
nanocrystalline blanks.
2. Research of sub-micron and nanostructure of metals from the position of
disperse systems.
3. Calculation of the intensity of grain growth of the metal under the influence of
temperature, time factors and the initial grain size.4. Forecasting of grain growth in 
submicro- and nanocrystalline metals under the
influence of factors of mechanical processing.
5. Consideration of the structure of titanium on the basis of microphotographs
obtained on a scanning electron microscope Hitachi S-4800 and X-ray spectra based 
on
X-ray diffraction analysis.
6. Consideration sections in the diploma of civil defense and safety.



     Based on the theory of disperse systems and metallurgy, a calculation algorithm
is developed that allows predicting the intensity of grain size growth under the 
influence
of temperature, time factors and the initial grain size.
     As a result of the theoretical substantiation of the calculation, analytical
dependences of the intensity of grain growth were obtained. The analysis of the
calculation showed that it is necessary to take into account the peculiarities of the
structure of the grain boundaries of metals with the nanosilver and submicrocrystal
structure obtained by the method of intensive plastic deformation, which manifest 
both
crystalline and amorphous properties of solids.
   It has been established that the main factor affecting the change of output
properties of the workpiece is the temperature in the cutting zone and the time of the
thermal source's impact on the workpiece.

BEHAVIOR FORECASTING, SUBMICRO CRYSTALLINE STRUCTURE,
DISPERSION SYSTEMS, INTENSIVE PLASTIC DEFORMATION, 
MECHANICAL PROCESSING, RENGTHENOSTRUCTURE FACTOR, TIME 
FACTOR, TITAN. ANALYSIS, TEMPERATURE


