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Основні наукові результати 
Наукова новизна результатів проведених досліджень полягає в нових фундаментальних 

даних про фізико-хімічні механізми трибологічних процесів та розробці на їх основі концептуа-
льного підходу до формування зносостійких багатошарових, композиційних і біогенних по-
криттів інструментального призначення, а саме: 1) методики підвищення зносостійкості повер-
хнево-модифікованого різального інструменту; 2) критерії формування покриттів для різально-
го інструменту; 3) трибологічний метод оцінювання зносостійкості різального інструменту. 

Значимість отриманих наукових результатів полягає у тому, що застосування отри-
маних наукових результатів дає  змогу  підвищити працездатність різального інструменту шля-
хом керуванням його властивостями за рахунок варіації структурно-фазовим складом робочих 
поверхонь, а це економія матеріальних та трудових ресурсів.  

Практична цінність 
Окремі результати досліджень впроваджені на ДП “Завод 410 ЦА”, що дозволило підви-

щити зносостійкість різального інструменту в 1,5 – 2,3 рази та надало змогу зменшити його ви-
трати та як наслідок собівартість продукції. Це позитивно впливає на конкурентоспроможність 
та інвестиційну привабливість підприємства. 
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