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                                                              РЕФЕРАТ

      Магістерська атестаційна робота Омеляненка Ярослава Миколайовича
на одержання ступеня магістра за фахом «Технологія машинобудування»
виконана на тему «Дослідження процесу механіки різання титану та його
сплавів, отриманих методом всебічного кування» на кафедрі «Технології
машинобудування» Кременчуцького національного університету імені
Михайла Остроградського, м. Кременчук, 2018 рік.
    Метою роботи є дослідження особливостей механіки різання титану та
сплавів на його основі, отриманих методом всебічного кування.
У якості об’єкта дослідження було обрано технічно чистий титан
ВТ1-0, сплави ВТ6 і ВТ8. Дослідження проводили при різних режимах
різання. Для механічної обробки використовували токарні прохідні різці.
Дослідження проводились на токарному верстаті з ЧПК 16Б16Ф1С1.
Обробка зразків здійснювалась з постійною глибиною різання t = 0,5 мм,
подачею s = 0,05 ÷ 0,2 мм/об. Швидкість різання змінювалась у межах
можливостей верстата v = 30...100 м/хв. Коефіцієнт деформації стружки
визначався ваговим методом. Складові сили різання вимірювались за
допомогою динамометру.
    У роботі опрацювано літературні джерела із метою аналізу фізико-
механічних властивостей титану та сплавів на його основі, отриманих
методами інтенсивної пластичної деформації. Проведено експериментальні
дослідження процесу точіння титану та сплавів із субмікрокристалічною
структурою. Отримано аналітичні залежності на основі експериментальних
даних. Також вазначино алгоритм для розрахунку основних характеристик
процесу різання.
     В результаті роботи отримано аналітичні залежності складових сил
різання від глибини різання, подачі та швидкості різання, які дають
можливість визначати потужність необхідного металорізального обладнання.
Отримано алгоритму для розрахунку основних характеристик процесу
різання, розрахунок яких дозволить виявити особливості протікання процесу
різання. Проведено порівняльний аналіз особливостей різання титану та
сплавів на його основі із субмікрокристалічною структурою та
крупнокристалічною структурою.
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                           структура, всебічне кування, процес різання, титан.

                                                     ABSTRACT
   
Master's degree work of Omelianenko Yaroslav Mykolayovych for
obtaining a Master's Degree in the educational program "Technology of



Mechanical Engineering" was performed on the topic "Research of the process of
cutting mechanics of titanium and its alloys, obtained by the method of
comprehensive forging" at the Department of Mechanical engineering technology
Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi National University, Kremenchuk , 2018
year.
    The purpose of the work is to study the peculiarities of the mechanics of
cutting titanium and alloys on its basis, obtained by the method of comprehensive
forging.
   As a research object, technically pure titanium was chosen ВТ1-0, alloys
ВТ6 and ВТ8. The research was carried out at different cutting modes. For
machining, turning cutter cutters were used. 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 = 0,05 ÷ 0,2 mm / rev. The
cutting speed varied within the capabilities of the machine v = 30 ... 100 m / min.
The coefficient of deformation of chips was determined by the weight method. The
components of the cutting forces were measured using a dynamometer.
In this work, literary sources were developed for the purpose of analysis of
the physical and mechanical properties of titanium and its alloys obtained by
methods of intense plastic deformation. Experimental studies of the rolling process
of titanium and alloys with a submicrocrystalline structure have been carried out.
The analytical dependences on the basis of experimental data are obtained. Also,
an algorithm for calculating the main characteristics of the cutting process is
required.
As a result of the work the analytical dependences of the cutting forces are
derived from the depth of cutting, feed and cutting speed, which make it possible
to determine the power of the required metal cutting equipment. An algorithm is
obtained for calculation of the main characteristics of the cutting process, the
calculation of which will allow to identify the peculiarities of the process of
cutting. A comparative analysis of the features of cutting of titanium and alloys on
its basis with a submicrocrystalline structure and a coarse-crystalline structure is
carried out.
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