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На основі вивчення проблеми підвищення якості виробу проведено 

аналіз найбільш часто використовуваних методів термообробки. Розроблено 

метод поверхневого зміцнення на основі застосування термітної суміші та 

використання ефекту від її згоряння, в результаті керованої екзотермічної 

реакції. 

Створена модель поширення хвилі горіння при обробці циліндричної 

поверхні вала з наведеними значеннями швидкості та подачі руху 

температурного джерела на базі використання клітинних автоматів. Знайдено 

основні особливості і співвідношення між характеристиками термічних 

сумішей і досягаємим результатом для різних матеріалів. Виявлено особливі 

режими обробки, які відповідають максимальній температурі нагріву 

поверхні та стабільності її властивостей. 
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Based on the study of problems of improving the quality of the product 

analysis of the most frequently used methods of heat treatment. Developed a 

method of surface hardening on the basis of application of thermite mixture and the 

use of effect from its combustion, resulting in a controlled exothermic reaction. 

A model of the propagation of the combustion wave in the processing of the 

cylindrical surface of the shaft c is given by the values of speed and feed 

movement of the temperature of the source based on the use of cellular automata. 

Found key features and relationships between the characteristics of thermal mixes 

and achieve results for different materials. There is a particular processing modes 

that satisfy the maximum temperature of the heating surface and the stability of its 

properties. 
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На базе изучения проблемы повышения качества изделия проведен 

анализ наиболее часто используемых методов термообработки. Разработан 

метод поверхностного упрочнения на основе применения термитной смеси и 

использования эффекта от ее сгорания, в результате управляемой 

экзотермической реакции. 

Создана модель распространения волны горения при обработке 

цилиндрической поверхности вала c приведенными значениями скорости и 

подачи движения температурного источника на базе использования 

клеточных автоматов. Найдены основные особенности и соотношения между 

характеристиками термических смесей и достигаемым результатом для 

различных материалов. Выявлены особые режимы обработки, 

удовлетворяющие максимальной температуре нагрева поверхности и 

стабильности ее свойств. 
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