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                                                          РЕФЕРАТ
   Магістерська атестаційна робота Кривошапки Назара Вікторовича на
одержання ступеня магістра за освітньою програмою «Дослідження впливу
накопичення тепла на структуру та геометричні розміри в оброблюваній 
заготовці із субмікрокристалічною структурою» на кафедрі «Технологія
Машинобудування» Кременчуцького національного університету імені 
Михайла Остроградського, м. Кременчук, 2018 рік.
    Робота складається з вступної частини, п’яти основних частин, висновку та
переліку літературних джерел. Робота містить _85_сторінок машинописного
тексту, _16__рисунків, _9__таблиці, __87_літературних джерел.
   Мета роботи – розробити експериментально-теоретичну модель
накопичення тепла в оброблюваній заготовці та теплових деформацій при 
точінні.
   У якості об’єкта дослідження було обрано технічно чистий алюміній АД1.
Дослідження проводили при різних режимах різання. Для механічної обробки
використовували токарні прохідні різці з швидкорізальної сталі Р18. 
Дослідження проводились на токарному верстаті з ЧПК 16Б16Ф1С1. Обробка 
зразків здійснювалась з постійною глибиною різання t = 0,5 мм, подачею s = 0,2 
÷ 0,6 мм/об. Швидкість різання змінювалась у межах можливостей верстата v =
30...160 м/хв. Температура різання вимірювалась методом природної термопари.
Моделювання процесу проводилося у програмному пакет ANSYS.
   У роботі представлені фізична та математична моделі накопичення тепла в
оброблюваній заготовці та температурних деформацій при точінні. Проведено
моделювання за допомогою програми ANSYS. Здійснено експериментальне
визначення температури в зоні різання при обробці субмікрокристалічного
алюмінію. Також визначено глибину шару, в якому відбулися зміни внаслідок
процесу рекристалізації.
   В результаті роботи створено модель процесу накопичення тепла в
оброблюваній заготовці та температурних деформацій при точінні для
використання у програмі ANSYS, яка може бути застосована для прогнозування
для різних умов обробки та для матеріалів із субмікрокристалічною 
структурою.
    Отримано експериментальні значення температури в зоні різання, що
підтверджують адекватність запропонованої моделі. Отримані результати 
важливі для визначення оптимальних режимів різання й настроювання 
обробного устаткування.

СУБМІКРОКРИСТАЛІЧНИЙ АЛЮМІНІЙ, ANSYS, НАКОПИЧЕННА ТЕПЛА



                                                          ABSTRACT

     Master's degree work Kryvoshapka Nazar Viktorovich for obtaining a Master's
Degree in the educational program «Technology of Mechanical Engineering» was
performed on the topic «Investigation of the effect of heat accumulation on the 
structure and geometrical dimensions in the processed preform with a 
submicrocrystalline structure» at the Department of Mechanical engineering 
technology Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi National University, Kremenchuk ,
2018 year.
   The work consists of an introductory part, five major parts, a conclusion and a list
of literary sources. The work contains _85__ pages of typewritten text, _16__ 
drawings,
_9__ tables, _87__ literary sources.
   The purpose of the work is to develop an experimentally-theoretical model of
heat accumulation in the processed preform and thermal deformations during
sharpening.
   As a research object, technically pure aluminum AD1 was selected. The research
was carried out at different cutting modes. For machining were used turning cutter
cutters from high-speed steel P18. The research was carried out on a turning machine
with CNC 16B16F1C1. The processing of samples was carried out with a constant
cutting depth t = 0,5 mm, feed s = 0,2 ÷ 0,6 mm / rev. The cutting speed varied within
the capabilities of the machine v = 30 ... 160 m / min. The cutting temperature was
measured by the natural thermocouple method. The process simulation was carried 
out in the ANSYS software package.
   The paper presents the physical and mathematical models of heat accumulation in
the processed preform and temperature deformations during sharpening. The 
simulation was carried out using the ANSYS program. The experimental 
determination of the temperature in the cutting zone during processing of 
submicrocrystalline aluminum has been carried out. The depth of the layer, in which 
there was a change due to the recrystallization process, was also determined.
As a result of the work, a model was developed for the process of heat
accumulation in the processed preform and temperature deformations at the 
alignment for use in the ANSYS program, which can be used for prediction for 
different processing conditions and for materials with a submicron-crystalline 
structure.
   Experimental values of temperature in the cutting zone, which confirm the 
adequacy of the proposed model, are obtained. The results obtained are important for 
determining the optimal cutting and adjustment modes of the processing equipment.
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