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Результати роботи

1. Розробка наукових основ та впровадження у

виробництво комплексу технологій поверхневого

зміцнення деталей та вузлів виробів для

оборонної та енергетичної галузей.

2. Досягнуто масштабний економічний ефект за

рахунок багатократного підвищення ресурсу

відповідальних елементів та вузлів легких та

важких броньованих машин, танкових двигунів,

важконавантаженого обладнання, турбін,

роторних систем тощо.

3. Авторські права розробників захищено більш ніж

20 патентами, 550 публікаціями, у т.ч. – 125 – у

реферованих виданнях згідно бази даних Scopus.

Видано 4 монографії. Сумарний індекс Хірша – 19.
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Результати роботи

4. Робота підтримана актами впровадження та

розрахунковим ефектом на суму 1,1 млрд. грн.

5. Соціальний ефект роботи полягає у створенні

нових робочих місць, енергонезалежності

держави від імпортних поставок, у підвищенні

обороноздатності.

6. Робота виконана у межах 12 фундаментальних та

прикладних держбюджетних тем, 11 господарчих

договорів та договорів про співробітництво, 3

міжнародних та державних грантів, роботи за

державним замовленням, а також при здійсненні

робіт за 5 міжнародними контрактами.
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