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9. Тема та реферат дисертації
Тема (укр.)
Процеси формування суспензійних та емульсійних розплавів при введенні дисперсійних частинок під дією лазерного
випромінювання

Тема (англ.)
Processes of formation of suspension and emulsion melts at introduction of dispersion particles under the action of laser
radiation

Реферат (укр.)
Дисертаційна робота присвячена розробці нового методу отримання литих металевих дисперсійно-зміцнених
композиційних матеріалів шляхом формування суспензійних та емульсійних розплавів на основі кольорових сплавів
керованим введенням у металеву матрицю металевих та керамічних частинок у газопорошковому потоці, нагрітих
лазерним випромінюванням. Для реалізації методу було розроблено технологічне обладнання та досліджено процеси
подачі дисперсійного матеріалу в зону обробки лазерним променем. Проведено ряд експериментальних та теоретичних
досліджень стосовно підбору гідро-, газодинамічних та теплових умов формування суспензійних та емульсійних
розплавів. Отримано литі композиційні матеріали на основі алюмінієвого сплаву АК12М2МгН з неметалевими
включеннями Fe3O4, Al2О3, TiC та FeS та композити на основі міді та бронзи ОЦС 3-8-6 із сталевими включеннями 09Х18.

Реферат (англ.)
The dissertation is devoted to the development of a new method for obtaining cast metal dispersion-strengthened composite
materials by forming suspension and emulsion melts based on non-ferrous alloys by controlled introduction into a metal matrix
metal and ceramic particles in a gas-powder flow heated by laser radiation. To implement the method, technological equipment
was developed and the processes of feeding dispersed material into the zone of laser beam processing were studied. A number
of experimental and theoretical studies have been carried out on the selection of hydro-, gas-dynamic and thermal conditions
for the formation of suspension and emulsion melts based on aluminum and copper alloys. Cast composite materials based on
the AK12M2MgN aluminum alloy with non-metallic inclusions Fe3O4, Al2O3, TiC and FeS and composites based on copper and
bronze TZL 3-8-6 with steel inclusions 09X18 were obtained.
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