
«Розробити методику визначення оптимальної змінної об`ємної мікрогеометрії робочих 
поверхонь лопаток авіаційних ГТД» 

 
Основні наукові результати 
Вперше отримані результати дозволяють підвищити коефіцієнт корисної дії лопаткових 

коліс авіаційних ГТД за рахунок зменшення тертя робочого тіла (повітря, газ), підвищити еко-
номічність та покращити екологічні показники на 3…7%  ГТД у цілому.  

Вперше апаратно та методично доведена доцільність та можливість реалізації створення 
змінної 3D шорсткості робочих поверхонь лопаток ГТД з чутливістю по профілю до 3 нм, що 
підтверджено на створеному сканері-формувачі 3D поверхонь з комбінованою растрово-
механічною системою сканування та позиціювання. 

Вперше проведені дослідження дозволили з чутливістю по профілю до 3 нм отримувати 
3D інформацію про шорсткість всієї поверхні лопатки ГТД та з такою ж чутливістю створювати 
ефективну змінну по висоті лопатки об’ємну конфігурацію і таким чином підвищити коефіцієнт 
корисної дії лопаткових коліс ГТД. 

Вперше запропонована нова оригінальна схема сканування поверхні лопаток ГТД з під-
вищеною чутливістю по профілю до 3 нм завдяки реалізації комбінованої растрово-механічної 
системи сканування.  

Вперше розроблений програмний модуль обробки даних про мікрогеометрію поверхонь 
лопаток, отриманих шляхом комбінованого растрово-механічного сканування всієї повнорозмі-
рної лопатки ГТД з чутливістю по профілю 3 нм. Завдяки програмі для проведення порівняль-
ного вимірювання мікро- та одновимірного диференційно-фазового 

профілографа з дискретними відліками було визначено, що процедура диференційно-фазового 
вимірювання еквівалента застосуванню просторового

 фільтра, передаточна характеристика яко-
го визначається параметрами оптичної схеми профілографа. Проведені експериментальні до-
слідження і отримані 3D зображення, що ґрунтуються на вимірюванні обох часткових похідних 
фази світла одночасно. 

Вперше розроблений програмний модуль для обробки та візуалізації мікро- та наногео-
метрії сканованих поверхонь і створений математичний апарат візуалізації сканованої поверхні 
з різною розподільчою здатністю по полю сканування та рельєфу дозволив провести оптиміза-
цію режимів сканування та обробки інформації опису поверхні з максимальною точністю і мі-
німальним розміром об`єму інформації.  

Практична цінність 
Результати роботи можуть бути використані в галузі авіаційного двигунобудування: 
- методика визначення оптимальної об’ємної мікрогеометрії робочих поверхонь лопаток  

в залежності від швидкості та векторного поля потоку в компресорі може використовуватись в 
конструкторському бюро ЗМКБ «Прогрес» з можливістю подальшого впровадження її на се-
рійному виробництві «МОТОРСІЧ», «Пермский Моторный Завод», ОАО «Авиадвигатель», 
ЗАО "ТЮМЕНСКИЕ АВИАДВИГАТЕЛИ", «Казанское моторостроительное производственное 
объединение» та ін.; 

- технологію отримання оптимальної об’ємної мікрогеометрії робочих поверхонь лопа-
ток планується впровадити на ДП ЗМКБ «Прогрес», а також заплановано отримання відповід-
ного патенту; 

- критерії оцінки ефективності робочих поверхонь лопаток авіаційних ГТД з урахуван-
ням їх об’ємної просторової мікрогеометрії планується використовувати у виробництві на етапі 
вихідного контролю якості лопаток шляхом надання послуг або створенням дільниць з відпові-
дною апаратно-метрологічною інфраструктурою та впровадження на ремонтних та серійних 
авіадвигунобудівних підприємствах, зокрема «Завод № 410». 
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