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Проведено дослідження існуючих технології формоутворення, які є не 

тільки со-тимчасовими і високоефективними, але інноваційними за своєю 

суттю, оскільки самі дозволяють генерувати нові технології, несуть в собі 

нову якість. Експериментально обґрунтована гіпотеза, про можливість 

здійснення процес пошарового нарощування (вирощування) деталі, як 

реалізації граничного (перехідного) режиму електроіскрового легування та 

відновного нарощування деталі 

Встановлено, що при впровадженні запропонованих у роботі установки 

для вирощування та нового методу вирощування сложнопрофільних деталей 

дозволить отримувати навіть мікронні внутрішні порожнини різної 

конфігурації (циліндричні, конічні, спіральні канали, осередки та ін.), Які є 

недоступними для традиційних способів виготовлення виробів, а також дасть 

можливість отримувати деталі різного хімічного складу. 

Розроблено експериментальну установку для вирощування деталей 

різної конфігурації, виконані експериментальні дослідження та обробка їх 

результату із застосуванням нейросетевого моделювання. Розроблено 

технологічні рекомендації щодо застосування нової установки. 
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A Study of existing technologies formoobrazovanyya, kotorыe javljajutsja 

not only co-vremennыmy and vыsokoэffektyvnыmy, but ynnovatsyonnыmy on 

suty own way, because the dumplings pozvoljajutheneryrovat New technologies, 

have a new quality. Obosnovana experimental hypothesis, at Opportunity 

Implementation Process posloynohonaraschyvanyya (Growing) Hardware, 

Implementation As the limit (perehodnoho) mode эlektroyskrovoholehyrovanyya 

and vosstanovytelnohonaraschyvanyya details 

Established something in the Introduction predlozhennыh in the work 

settings for Growing a new method Growing slozhnoprofylnыh details pozvolyt 

Receive Even mykronnыe vnutrennye cavity razlychnoy configuration 

(tsylyndrycheskye, konycheskye, spyralnыe Channels, cells and pr.), Which will 

javljajutsjanedostupnыmy for tradytsyonnыh sposobov Production of products, as 

well as Dust Ability Receive razlychnoho details of the chemical composition. 

Experimental setup is designed for Growing razlychnoy configuration 

details, vыpolnenы Experimental Studies and obrabotku s results with 

primeneniemneyrosetevoho modeling. 

RazrabotanыTechnologicalApplicationRecommendationsonthenewinstallation. 
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