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3. Суть розробки, основні результати
Створено технологію, для зміцнення поверхні металевих виробів та для очищення матеріалів
від поверхневих забруднень (без шкідливих викидів продуктів лазерної ерозії в атмосферу.
Створено технологію формування заданого мікрорельєфу поверхні виробу та обладнання для
її реалізації, встановлено оптимальні режими лазерної обробки (швидкість переміщення
лазерного променя, густина потужності, частота слідування імпульсів, величина
розфокусування, крок між лунками). Розроблено математичне та програмне забезпечення для
проектування нових видів мікрорельєфу поверхні зі зміцненим при поверхневим шаром та
підвищеними експлуатаційними властивостями. Створена технологія та устаткування
забезпечують можливість створення регульованого мікрорельєфу поверхні готових виробів
(з наперед заданими властивостями), та забезпечує їх максимальні експлуатаційні здібності.
Виготовлено експериментальнв зразки найбільш поширених виробів з оптимальним
мікрорельєфом готових виробів. Розроблено нові види мікрорельєфу поверхонь, який
утворений керованим розташуванням елементарних лунок. Зносостійкість обробленої
поверхні виробів з вуглецевих сталей підвищується понад 3 рази. Створено макет
устаткування для реалізації розробленої технології
(рос.)
Разработана технология и макет оборудования для ее реализации направленная на
повышение эксплуатационных свойств деталей. Данная технология позволяет создавать
требуемый микрорельеф на не жестких тонкостенных деталях или его формирование (для
жестких деталей) с помощью дополнительной выглаживающей УЗ-обработки
(англ.)
Main goal in the development of technological process and the design of experimental equipment
for its realization was to improve the exploitation properties of parts. It is possible to pattern
required micro-relief on flexible thin-walled workpieces and, with help of additional ultra-sonic
processing, on rigid bulk parts.
Данная технология позволяет создавать требуемый
микрорельеф на не жестких тонкостенных деталях или его формирование (для жестких
деталей) с помощью дополнительной выглаживающей УЗ-обработки
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5. Порівняння зі світовими аналогами.
Результати відповідають світовому рівню, а додаткова обробка поверхні за допомогою УЗколивань не має аналогів у світовій практиці інженерії поверхні.

6. Економічна привабливість для просування на ринок
Застосування розроблених технологій та обладнання дозволяє значно знизити собівартість та
підвищити якість виробів за рахунок:
- збільшення часу експлуатації та міжремонтного циклу виробів в 1.5-3 рази;
- підвищення на 40–70 % продуктивності процесів лазерної поверхневої обробки
7. Потенційні користувачі
Розроблені технології створення мікрорельєфу поверхні можуть застосовуватись на
підприємствах та в організаціях різних галузей промисловості: машинобудуванні,
металургійному і гірничому комплексах, авіа і суднобудуванні, теплоенергетиці, де широко
розповсюджені технології інженерії поверхні і гостро стоїть проблема підвищення
ефективності виробництва.
8. Стан готовності розробки
Розроблені та виготовлені макети обладнання, відпрацьовані відповідні технології і
розроблені технологічні рекомендації щодо ефективного застосування експериментального
обладнання. Можлива розробка дослідно-промислових зразків нового устаткування, які
можуть бути впроваджені у промислове виробництво.
9. Існуючі результати впровадження.
Результати роботи впровадженл на ПАТ «Укрметмаш», ТОВ «У- імпл» та плануються до
впровадження у ТОВ «Аквітек», ТОВ «ТОПАР», ВАТ «БОРЕКС» та інш.
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