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                                                         РЕФЕРАТ
   Магістерська атестаційна робота Писаренка Ростислава Михайловича на
одержання ступеня магістра за фахом «Технологія машинобудування»
виконана на тему «ДОСЛІДЖЕННЯ ОБРОБЛЮВАНОСТІ
СУБМІКРОКРИСТАЛІЧНОГО СПЛАВУ ВТ8» на кафедрі «Технології
машинобудування» Кременчуцького національного університету імені
Михайла Остроградського, м. Кременчук, 2018 рік.
     Метою дослідження є визначення оброблюваності титанових сплавів з
субмікрокристалічної структурою і коефіцієнту усадки стружки, куту нахилу
умовної площини зсуву, а також зміни сили різання і коефіцієнта тертя в



процесі механічної обробки різанням матеріалів з нано- і
субмікрокристалічною структурою з метою збереження фізико-механічних
властивостей металу заготовки при забезпеченні максимально високої
продуктивності обробки.
    Робота виконана на підставі положень теорії різання матеріалів і
теплофізичних закономірностей, матеріалознавства, фізики твердого тіла,
теорії оптимізації.
   Для досягнення поставленої мети поставлені і вирішені наступні завдання:
1. Вивчення загальних положень про методи визначення оброблюваності
за даними літературних досліджень;
2. Постановка задачі і вибір методів реалізації моделі для аналізу
результатів обробки субмікрокристалічного титанового сплаву;
3. Вивчення особливостей процесу різання металів з нано- і
субмікрокристалічною структурою і визначення ступеня впливу параметрів
лезової обробки на показники оброблюваності і якості поверхневого шару;
4. Дослідження особливостей процесу механічної обробки титанового
сплаву ВТ8 із субмікрористалічною структурою;
5. Розгляд в роботі розділів цивільної оборони та охорони праці.
Наукова новизна отриманих результатів.
1. Вперше досліджено оброблюваність субмікрокристалічного сплаву
ВТ8, визначено розмір зерна сплаву після механічної обробки, а також
технічні обмеження при різанні.
2. Встановлено залежність між швидкістю різання й зменшенням
мікротвердості і збільшенням шорсткості в досліджуваних заготовках з
субмікрокристалічного сплаву.
3. Створена модель технологічних обмежень, що дозволяє здійснити вибір
оптимальних режимів різання при лезвійній обробці металів із нано- і
субмікрокристалічною структурою.

ОБРОБЛЮВАНІСТЬ, СУБМІКРОКРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА,
МЕХАНІЧНА ОБРОБКА, РЕЖИМИ РІЗАННЯ, ТИТАН, СПЛАВ4

                                                   ABSTRACT
  Pysarenko Rostyslav Mykhailovych master's attestation work for the master's
degree on the specialty «Engineering technology» was performed on the theme
«RESEARCH MACHINABILITY OF THE SUBMICROCRYSTALLINE
TITANIUM VT8» on the Department of Engineering Technology of the
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk, 2018.
     The purpose of the study is to develop a multi-criteria model for finding
optimal modes of cutting materials with nano- and sub-microcrystal structure. This
will help to overcome the physical and mechanical properties of metal workpieces
with the highest possible processing performance.
    The work is performed on the basis of the theory of cutting materials and
thermophysical laws, materials science, solid state physics, optimization theory.



The receipt of the data on the workability and quality of the surface layer of metals
is accomplished by determining the chip thickness ratio by weight method, cutting
force, roughness and microhardness (GOST 9450-60).
To achieve the purpose set and solved the following tasks:
1. Study of the general provisions of the theory of optimization for the
creation of a correct optimization model according to literary research;
2. The production of a multi-criteria optimization problem and the choice of
methods for implementing the model for finding optimal results.
3. Studying features of the metal with a nano- and submicrocrystalline
structure cutting process. Determination of the degree of influence of the
parameters of machining on the performance and quality of the surface layer.
3. Study of the features of the metal cutting process with the nano- and sub-
microcrystal structure and the determination of the degree of influence of the blade
parameters on the performance and quality parameters of the surface layer;5
4. Investigation of the peculiarities of the mechanical treatment of the
titanium alloy VT8 with a submicrystalline structure;
5. Consideration of sections of civil defense and labor protection.
Scientific novelty of the obtained results.
1. The processing of a submicrocrystalline alloy has been investigated for the
first time VТ8, the size of the grain of the alloy after mechanical processing is
determined, as well as the technical restrictions on cutting.
2. Dependence between the cutting speed and the decrease of microhardness
and the increase of roughness in investigated billets from the submicrocrystalline
alloy have been established. It was established that the thermal and deformation
processes that accompany the cutting process activate the onset of recrystallization
in metals with a submicrocrystalline structure.
3. A model of technological constraints has been created that allows us to
select the optimal cutting modes for the blasting of metals with a nano- and
submicrocrystal structure.
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