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Пропонуємо до Вашої уваги віртуальну тематичну виставку

До

150-річчя з дня
народження

Є.О. Патона
« Творча спадщина
засновника
в здобутках нащадків »
Сьогодні
Науково-технічний
комплекс
«Інститут
електрозварювання ім. Є. О. Патона» має колосальний
досвід у вирішенні технологічних проблем. На підставі
комплексних
програм
технічного
розвитку
й
переозброєння великих підприємств та галузевих
об’єднань НТК здійснює також впровадження технологій і
реновацій у багатьох галузях промисловості. В активі
вчених інституту — унікальні результати пізнання фізики
дугового розряду і низькотемпературної плазми,
властивостей
потужних
гостросфокусівних
пучків
електронів,
природи
плавлення,
випаровування,
кристалізації та конденсації металів, фізико-хімічних і
теплофізичних процесів зварювання та рафіновних
переплавів, міцності та надійності зварних з’єднань і
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конструкцій, реалізованих
матеріалах та обладнанні.

у

конкретних

технологіях,

Результати цих робіт підтверджено закордонними та
вітчизняними патентами. Інститутом одержано понад
6500 авторських свідоцтв, 2600 патентів України, Росії і
далекого зарубіжжя, а також реалізовано понад 150
ліцензій у США, Німеччині, Японії, Росії, Швеції, Франції,
Китаї тощо.
«Інтенсивне формування інформаційного
суспільства призводить до розуміння того, що
саме інтелект і знання становлять капітал
нації, визначають її песрпективи, розвиток
економіки, а відтак і рівень добробуту. Тому
поширення
інформації
щодо
унікальних
винаходів,
перспективних
інноваційних
розробок та високих технологій, вже
впроваджених або таких, що можуть бути
застосовані у різних галузях господарства, є
надзвичайно актуальним.»
Б. Патон

На виставці представлені новітні розробки науковців
інституту, що були запатентовані в останні роки.
З повними описами цих та інших патентів Інституту Ви
можете ознайомитись завітавши до патентного фонду
бібліотеки. Чекаємо на Вас, завжди будемо раді бачити
Вас в нашому читальному залі !
2

Державна науково-технічна бібліотека України
http://gntb.gov.ua/

ПАТЕНТИ НА ВИНАХОДИ ТА КОРИСНІ МОДЕЛІ
ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ.
Патент України 107595 С2
МПК :
F21W 131/205,
F21S 2/00, A61B 19/00
Винахідники: Патон Б. Є., Коротинський О. Є., Скопюк М. І.,
Сорокін В. М.
Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН
УКРАЇНИ.
Патент опубліковано 26.01.2015.
ОСВІТЛЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ БІЛОГО СВІТЛА З УПРАВЛІННЯМ
КОЛЬОРОВОЮ ТЕМПЕРАТУРОЮ СВІТЛОВОГО ПОТОКУ.
Освітлювальний пристрій білого світла з управлінням кольоровою
температурою світлового потоку, що містить джерело живлення,
закріплені на корпусі світильника світлооптичні елементи та
систему управління інтенсивністю та колірною характеристикою,
світлооптичні елементи виконані у вигляді груп світлодіодів,
розосереджених по поверхні корпусу світильника таким чином, що оптичні діаграми
направленості формують світлову пляму в центрі, на перетині їх оптичних осей з віссю світильника,
який відрізняється тим, що одна третина світлодіодів в кожній групі розрахована на створення
світлового потоку з кольоровою температурою в 2600-3700 K, друга третина світлодіодів в групах
розрахована на створення світлового потоку з кольоровою температурою в 3700-5000 K, третя
третина світлодіодів в групах розрахована на створення світлового потоку з кольоровою
температурою в 5000-7500 K, світлодіоди з однаковою кольоровою температурою з'єднані між
собою і живляться через окремі керовані регулятори струму живлення (рівня інтенсивності
світлового потоку), які підключені до спільного джерела живлення та системи управління
інтенсивністю та колірною характеристикою пристрою в
цілому.
Патент України 107609 С2
МПК:
B23K 11/02, B23K 20/02, B23K 20/12
Винахідники: Зяхор І.В., Кучук-Яценко С. І.
Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА
НАН УКРАЇНИ.
Патент опубліковано 26.01.2015.
СПОСІБ ЗВАРЮВАННЯ ТИСКОМ.
При зварюванні тиском виробів з однорідних і неоднорідних
металевих матеріалів, при якому попередньо до зварювання у
центрі поперечного перерізу принаймні однієї із заготовок, що
зварюються, співвісно її осі виконують заглиблення, у якому
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жорстко закріплюють перехідний елемент, через який виконують зварювання. У центрі
перехідного елементу співвісно осі заготовки виконують заглиблення, у якому жорстко
закріплюють другий перехідний елемент, матеріал якого вибраний з ряду: тугоплавкий метал без
легуючих домішок, матеріал, що являє собою сплав металевих матеріалів з тугоплавким металом,
композиційний матеріал, армований дисперсними тугоплавкими частками. Матеріали
перерахованого ряду мають структуру, вибрану з ряду - мікрокристалічна, субмікрокристалічна,
нанокристалічна, крім того, при зварюванні заготовок з неоднорідною структурою, обумовленою
наслідками попереднього термомеханічного впливу, застосовують перший перехідний елемент,
матеріал якого за хімічним складом відповідає матеріалу, принаймні, однієї із заготовок і має
однорідну структуру. Заглиблення для другого перехідного елемента виконують площею, що
становить (0,001-0,05) площі поперечного перерізу заготовки, що зварюється. Заглибленням та
відповідним перехідним елементам надають форми та об'єму, що співпадають, при цьому форму
вибирають з ряду - конус, півсфера, циліндр, призма. Технічний результат: Можливість отримання
якісного зварного з'єднання з потрібними фізико-механічними властивостями та підвищеною
термічною стабільністю, зокрема, у випадках, коли зварюванню підлягають матеріали з наявною
структурною неоднорідністю.
Патент України 107818 U
МПК :
B23K 15/00, B23K 28/02
Винахідники: Нестеренков В. М., Кравчук Л. А.,
Майстренко А. Л., Лукаш В. А.
Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О.
ПАТОНА НАН УКРАЇНИ
Патент опубліковано 24.06.2016,
СПОСІБ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОГО
ЗВАРЮВАННЯ.
Спосіб
електронно-променевого
зварювання
металевих конструкцій, при якому здійснюють
опосередкований термічний вплив на зварюваний
метал, причому зварювальні крайки перед
збиранням та зварюванням оброблюють методом
зварювання тертям з перемішуванням на глибину,
що становить 1,0-1,5 ширини литої зони електронно-променевого шва, після чого поверхні, що
стикуються, піддають механічній обробці та подальшому електронно-променевому зварюванню.
Патент України 107847 С2
МПК :
F17C 1/00, B23K 1/00
Винахідники: Письменний О. С., Савицький М.
М., Письменний О. О., Савицький О. М.,
Прокоф'єв О. С., Губатюк Р. С., Юхименко Р. В.,
Супруненко В. О., Мужиченко О. Ф.,
Шинкаренко А. С.
Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ.
Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ.
Патент опубліковано 25.02.2015.
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БАЛОН ВИСОКОГО ТИСКУ, У ЯКОМУ ЦИЛІНДРИЧНИЙ КОРПУС МАЄ ОБОЛОНКОВУ КОНСТРУКЦІЮ.
Винахід використовується переважно при виготовлені листових оболонкових конструкцій, трубних
вставок, газгольдерів, силосів, посудин, які працюють під тиском. В основі винаходу полягає
задача вдосконалення конструкцій посудин, які працюють під тиском, шляхом застосування
оболонкових шарів як із суцільного матеріалу так і не суцільний матеріалу, який представляє
собою мережоподібну сітку, переважно металеву. Застосування оболонкових шарів дозволяє
зменшити вагу конструкції, а також отримати за необхідністю, напружений стан конструкції
посудини, і підвищити вибухонебезпечність посудини за рахунок уникнення лавиноподібного
руйнування.
Патент України 108308 С2
МПК :
B23K 26/14 (2014.01), B23K 26/00
Винахідник: Шуба І.В.
Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О.
ПАТОНА НАН УКРАЇНИ.
Патент опубліковано 10.04.2015.
СПОСІБ ЗАХИСТУ РІДКОЇ ВАННИ ГАЗОВИМ
СТРУМЕНЕМ ПРИ ЛАЗЕРНОМУ ЗВАРЮВАННІ.

Винахід належить до способів захисту
зварювальної ванни від атмосферного повітря
при
лазерному
зварюванні
стикових,
напусткових та торцевих з'єднань зі сталей.
Спосіб може бути використаний у різних
галузях техніки для одержання якісних зварних з'єднань сталевих виробів. Запропоновано
спосіб захисту рідкої ванни газовим струменем при лазерному зварюванні, який усуває
екранування сфокусованого лазерного випромінювання перегрітим парогазовим
факелом, що утворюється над зварювальною ванною, забезпечує якісний захист оптичних
поверхонь зварювальної головки, створює газодинамічні умови якісного формування швів
і запобігає потраплянню атмосферного повітря до зварювальної ванни. Це досягається за
рахунок подачі захисних газів через центральний канал захисного сопла у аксіальному
напрямку із меншими витратами і через коаксіальний периферійний канал у
тангенціальному напрямку із більшими витратами. При цьому периферійний канал
формує обертальний газовий струмінь конічної форми, який збігається на певній відстані
над поверхнею ванни.
Патент України 108460 С2
МПК:
B23K 35/365 (2006.01)
Винахідники: Ілюшенко В. М., Аношин В. О., Майданчук Т. Б., Скорина М. В., Вавілов О.В., Кантор
О. Г.
Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ.
Патент опубліковано 27.04.2015.
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ЕЛЕКТРОДНЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ ТА НАПЛАВЛЕННЯ АЛЮМІНІЄВИХ БРОНЗ.
Винахід відноситься до зварювання, зокрема до складу покриття електродів, які застосовуються
для зварювання різних конструкцій з алюмінієвих бронз та для наплавлення цих бронз на сталь.
Задача винаходу - розробка електродного покриття переважно для зварювання й наплавлення
алюмінієвих бронз, що володіють підвищеною технологічністю при виготовленні електродів і
міцністю покриття, високими зварювально-технологічними властивостями та забезпечують добру
якість наплавленого металу. Відповідно до нашої пропозиції результат досягається тим, що склад
електродного покриття для зварювання й наплавлення алюмінієвих бронз, який складається з
кріоліту, фтористого натрію, кремнієво-фтористого натрію, фтористого кальцію, нікелю, алюмінію,
корунду, графіту та фторопласту, яке відрізняється масовою часткою даних елементів, та
додатково містить деревне борошно та калій вуглекислий.
Патент України 108770 С2
МПК:
F17C 1/06, F17C 13/12
Винахідники: К. М., Савицький М. М., Супруненко В. О.,
Черторильський Л. О., Мельничук Г. М.
Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О.
ПАТОНА НАН УКРАЇНИ.
Патент опубліковано 10.06.2015
БАЛОН КОМБІНОВАНИЙ.
Винахід
відноситься
до
конструкцій
балонів
комбінованих і може бути застосований при
виготовленні балонів для зберігання, транспортування,
використання стиснутих газів тощо.
Завдання винаходу - удосконалити балон комбінований зміненням конструктивних та розмірних
параметрів зовнішньої оболонки для підвищення безпеки експлуатації. Балон складається з
металевого корпуса у вигляді зварених встик циліндричної обичайки і опуклих днищ та оболонки у
вигляді кільцевих витків довгомірного матеріалу компактного перерізу, які охоплюють
циліндричну частину корпуса і скріплені з'єднувачем. Оболонка виконана переважно товщиною з
розрахунку зниження кільцевих напружень у циліндричній частині корпуса від робочого тиску
балона до 0,95-1,00 напружень у опуклостях днищ, має місцеве потоншення посередині на 4-16 % і
може бути потовщеною з країв. Порушення суцільності корпуса балона в межах місцевого
потоншення унеможливлює розлітання скалків при їх утворенні.
Патент України 109218 С2
МПК:
G01N 27/84
Винахідник: Троїцький В. О.
Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ.
Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ.
Патент опубліковано 27.07.2015.
РУХОМИЙ НАМАГНІЧУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ.
Винахід належить до неруйнівного контролю
виробів. Рухомий намагнічувальний пристрій для
магнітопорошкового
контролю
протяжних
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конструкцій містить два основні дископодібні котки, з'єднані магнітопроводом, та постійні магніти.
Із зовнішнього боку кожного з основних дископодібних котків на осі їх обертання розміщено по
платформі, кожна з яких закріплена з можливістю просування у вертикальній площині. На одному
боці кожної платформи перед кожним основним дископодібним котком в одній площині з ним
закріплений принаймні один допоміжний коток, а з протилежного боку платформи встановлені
додаткові котки. Платформа простягнута в бік контрольованої зони. Технічним результатом є
підвищення рівномірності розподілення магнітного поля в зоні контролю значних площ
феромагнітної поверхні при мінімізації розсіювання магнітного поля та забезпечення візуального
огляду контрольованої зони.
Патент України 109328 C2
МПК:
B23K 26/21
Винахідники: Шелягін В. Д., Лукашенко А. Г.,
Лукашенко Д. А., Лукашенко В. А., Хаскін В. Ю.
Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ.
Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ.
Патент опубліковано 10.08.2015
СПОСІБ
ЛАЗЕРНОГО
ЗВАРЮВАННЯ
З
ШИРОТНО-ІМПУЛЬСНОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ ВИПРОМІНЮВАННЯ.
Винахід належить до способів лазерного зварювання виробів з металів і сплавів. Спосіб може бути
використаний у різних галузях техніки для одержання високоміцних герметичних зварних з'єднань
металевих матеріалів за допомогою імпульсного лазерного випромінювання, модульованого
широтно-імпульсним способом. Запропонований спосіб лазерного зварювання металів з широтноімпульсною модуляцією випромінювання міститься в тому, що локально плавлять метал в зоні
зварювання імпульсами складної форми сфокусованого лазерного випромінювання, які модульовані
імпульсами ультразвукової частоти, за допомогою чого отримують дрібнозернисту структуру металу
шва. При цьому для підвищення ефективності комбінованого лазерно-ультразвукового впливу на
зварювальну ванну, імпульси лазерного випромінювання складної форми створюють методом
широтно-імпульсної модуляції лазерного випромінювання із несучою частотою, встановленою в
діапазоні від 5 до 150 кГц, і максимально допустимою амплітудою. Це сприяє утворенню в литому
металі швів рівновісної дрібнозернистої структури.
Патент України 110397 C2
МПК:
B23K 9/09, B23K 9/095, B23K 9/04
Винахідники: Патон Б. Є., Сидорук В. С.,
Максімов С. Ю., Колєсник Г. Ф., Явдощин І. Р.,
Марченко А. Ю.
Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ.
Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ.
Патент опубліковано 25.12.2015.
СПОСІБ РУЧНОГО ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ
АБО НАПЛАВЛЕННЯ ПОКРИТИМИ
ЕЛЕКТРОДАМИ З МОДУЛЯЦІЄЮ
ПАРАМЕТРІВ ДУГИ.
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Винахід належить до ручного дугового зварювання і наплавлення покритими електродами. Спосіб
ручного дугового зварювання або наплавлення покритими електродами з модуляцією параметрів
дуги, при якому струм дуги в імпульсі збільшують, а в паузі зменшують. Струм дуги в період
імпульсу збільшують у 1,2 разу і більше порівняно із струмом на початку імпульсу, при цьому
забезпечують самоплинну модуляцію завдяки реакції джерела струму на зміну довжини дуги і
відповідно напруги дуги (адаптивна автомодуляція), що відбувається внаслідок періодичного
зростання розмірів краплі розплавленого металу, яка утворюється на торці електрода, що
плавиться під дією дуги у імпульсі, та відриву згаданої краплі від електрода і переносу її у металеву
ванну у паузі. Винахід забезпечує підвищення стійкості збудження дуги і стабільності її горіння;
спрощення процесу зварювання в різних просторових положеннях, особливо у разі
нерівномірного або підвищеного зазору між кромками основного металу, що їх зварюють;
можливість заміни електродів меншого діаметра на електроди більшого діаметра, наприклад 3
мм замість 2 мм; економію електроенергії.
Патент України 110539 C2
МПК:
F17C 1/00, F17C 1/06, B21D 51/24,
F16J 12/00, C21D 1/78, C21D 9/50
Винахідники: Кулик В. М., Савицький М. М., Супруненко В. О., Мельничук Г. М., Черторильський
Л. О.
Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ.
Патент опубліковано 12.01.2016
СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ КОМПОЗИТНОЇ ПОСУДИНИ.
Спосіб виготовлення композитної посудини включає формування і зварювання у стик сталевих
опуклих днищ і циліндричної обичайки, у тому числі із труби, зокрема зварної, термічне
оброблення звареного корпуса та намотування на його циліндричну частину високоміцних
волокон, просочених смолою з наступним її полімеризуванням. Для покращення механічних
властивостей зварних з’єднань і звареного корпуса термічне оброблення звареного корпуса
здійснюють аустенітизувальним нагріванням не вище Ас3+150 °C з наступним охолодженням на
повітрі.
Патент України 110591 C2
МПК:
C22B 9/18, C22B 34/12, B23K 35/36
Винахідники: Протоковілов І. В., Порохонько В. Б.
Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ.
Патент опубліковано 12.01.2016.
ФЛЮС ДЛЯ ЕЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВУ ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ.
Винахід належить до металургії і застосовується при електрошлаковому отриманні зливків титану і
сплавів на його основі. Флюс містить, мас. %: хлорид стронцію - 8,0-30,0, гексафтороалюмінат
натрію - 2,0-5,0, та фторид кальцію - решта. Застосування винаходу забезпечує збільшення
продуктивності переплаву і зменшення питомих витрат електроенергії.
Патент України 111026 C2
МПК:
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F27B 3/10, H05B 7/06, C22B 9/21
Винахідники: Шевцов В. Л., Шевцов О. В., Богаченко О. Г., Фрідман М. О., Лакомський В.В.,
Полєщук М. А., Пузрін О. Л., Атрошенко М. Г., Григоренко Г. М.
Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ.
Патент опубліковано 10.03.2016.
СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ БІМЕТАЛЕВОГО ПОДОВОГО
ЕЛЕКТРОДА.
Винахід належить до електротермії. В способі виготовлення
біметалевого подового електрода дугової сталеплавильної
печі постійного струму сталеву частину електрода жорстко
з'єднують з мідною струмопідвідною частиною електрода,
на сталеву частину електрода, котра перебуває в контакті з
мідною частиною, встановлюють попередньо виготовлену
зі сталевого листа форму-контейнер замкнутого об'єму,
котрій надають форми та розмірів, що відповідають формі
та розмірам зовнішньої поверхні мідної частини електрода
у її готовому вигляді, заповнюють форму-контейнер міддю,
маса якої на 10-15 % перевищує масу готової мідної
частини електрода, герметизують замкнутий об'єм формиконтейнера, нагрівають заготовку подового електрода до
температури 1130-1150 °C і піддають її ізотермічній
витримці при цій температурі та подальшому охолодженню, при цьому процес нагрівання та
витримки супроводжують відкачуванням повітря із замкнутого об'єму форми-контейнера до
повної кристалізації міді, після чого форму-контейнер видаляють. Технічний результат: Мінімізація
присутності кисню в замкнутому об'ємі форми-контейнера, унеможливлення утворення оксидних
плівок на межі сталевої та мідної поверхонь, створення умов для рівномірного змочування
поверхні сталевої частини з утворенням металевого зв'язку між сталлю та міддю, можливість
отримання з'єднання складових частин подового електрода з високою електро- та
теплопровідністю.
Патент України 111283 C2
МПК:
G01N 27/84
Винахідник: Троїцький В. О.
Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ.
Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ.
Патент опубліковано 11.04.2016
РУХОМИЙ НАМАГНІЧУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ
ДЛЯ МАГНІТОПОРОШКОВОЇ ДЕФЕКТОСКОПІЇ
ПРОТЯЖНИХ КОНСТРУКЦІЙ.
Винахід належить до неруйнівного контролю
виробів магнітним методом, а саме до пристроїв для магнітопорошкового контролю, і може бути
застосований для визначення місцезнаходження дефектних зон конструкцій та деталей з
феромагнітних матеріалів. Найбільш поширеного застосування він матиме при виявленні дефектів
зварних з'єднань протяжних конструкцій, зокрема, трубопроводів. Рухомий намагнічувальний
пристрій для магнітопорошкової дефектоскопії протяжних конструкцій містить ярмо з постійними
магнітами, на кінцях якого встановлені магнітопровідні полюсні наконечники, рукоятку для
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переміщення та принаймні один опорний штифт. Магнітопровідні полюсні наконечники мають
витягнуту форму, спрямовану в сторону контрольованої зони протяжної конструкції, і спираються
на колеса різного діаметра. Колесо більшого діаметра розташоване на одній осі з ярмом, а колесо
меншого діаметра - на протилежному торці полюсного наконечника, при цьому обидва колеса
можуть бути виготовлені як з феромагнітного, так і з неферомагнітного матеріалу. Технічний
результат: збільшення зони контакту магнітопровідних катків з поверхнею деталі, розширення
зони локального намагнічування, забезпечення можливості регулювання величини магнітного
потоку в широких межах без переналагоджування пристрою.
Патент України 111544 U
МПК:
B29C 65/02
Винахідники: Демченко В. Л., Юрженко М. В.
Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О.
ПАТОНА НАН УКРАЇНИ
Патент опубліковано 10.11.2016.
СПОСІБ ЗВАРЮВАННЯ ПОЛІЕТИЛЕНУ.
Спосіб зварювання поліетилену дотиканням до
нагрітого інструменту зразків поліетилену за
температури 200 °C, тиску 0,2 МПа, витримування 60
с, вилученням нагрітого інструменту з технологічною
паузою 3 с, стисненням зразків поліетилену за
температури 200 °C, тиску 0,2 МПа, витримування 60
с, охолодженням зразків поліетилену до кімнатної
температури, який відрізняється тим, що зварювання
проводять під дією постійного магнітного поля.
Патент України 112130 C2
МПК :
C23C 14/00, C23C 14/24, C23C 14/54,
B32B 15/04, F03B 3/12, F01D 5/28
Винахідники: Мовчан Б. О., Яковчук К. Ю., Рудой Ю. Е.
Власник: МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ЕЛЕКТРОНОПРОМЕНЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ІНСТИТУТУ
ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ.
Патент опубліковано 25.07.2016.
ТЕРМОБАР'ЄРНЕ ГРАДІЄНТНЕ МЕТАЛОКЕРАМІЧНЕ
ПОКРИТТЯ.
Термобар'єрне градієнтне металокерамічне покриття,
яке осаджується на поверхню підкладки шляхом
електронно-променевого
випаровування
та
конденсації у вакуумі, що містить жаростійкий
зв'язуючий шар, що складається переважно з бета-фази сплаву NiAl та містить диспрозій (Dy),
зовнішній керамічний шар і шар оксиду алюмінію між зазначеними шарами, при цьому
концентрація диспрозію в жаростійкому зв'язуючому шарі NiAl градієнтно збільшується від
мінімального значення 0-0,01 мас. % на межі з підкладкою до максимального значення 115 мас. %
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на межі з шаром оксиду алюмінію, диспрозій знаходиться у вигляді часток розміром від 5
нанометрів до 20 мікрометрів на повітрі. Застосування винаходу забезпечує підвищення
термоциклічної довговічності та експлуатаційної надійності термобар'єрного металокерамічного
покриття.
Патент України 113607 C2
МПК:
H01J 37/06, H01J 37/065
Винахідники: Яковчук К. Ю., Барсков В. О., Клименко І. Г., Рудой
Ю. Е.
Власник: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР
ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
ІНСТИТУТУ
ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ.
Патент опубліковано 10.02.2017.
ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВИЙ
ПРОЖЕКТОР
З
ЛІНІЙНИМ
ТЕРМОКАТОДОМ.
Винахід належить до області пристроїв електронно-променевої
технології, більш конкретно до електронно-променевих
прожекторів (гармат), які генерують електронний промінь, який
використовується для нагрівання-, плавки і випаровування
матеріалів у вакуумі чи середовищі реактивних газів.
Пропонують конструкцію електронно-променевого прожектору з лінійним термокатодом для
електронно-променевого нагрівання, який має в 3-3.2 рази більш високу довговічність та
складається з променеводу, який містить відхилюючу електромагнітну систему, із закріпленим на
ньому за допомогою стійок прискорюючим анодом, сполученим високовольтними ізоляторами
через катодну плиту з катодним вузлом, що містить лінійний термокатод, закріплений в
катодотримачах, і фокусуючий електрод, при цьому прискорюючий анод містить жорстко
пов'язану з ним пластину для герметичного розділення катодної і променевідної частин
прожектора, в якому спільна оптична вісь катодного вузла і прискорюючого анода відхилена від
оптичної вісі променеводу на кут a, що дорівнює 10¸30°.
Патент України 113883 C2
МПК:
B23K 9/095, B23K 9/173,
B23K 9/035, B23K 9/24
Винахідники: Патон Б. Є., Максимов С. Ю., Сидорук В. С.
Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ.
Патент опубліковано 27.03.2017
СПОСІБ ЕЛЕКТРОДУГОВОГО МЕХАНІЗОВАНОГО ЗВАРЮВАННЯ У ВЕРТИКАЛЬНОМУ ТА/АБО
ПОХИЛОМУ ПОЛОЖЕННЯХ З ІМПУЛЬСНИМ САМОРЕГУЛЮВАННЯМ ПРОЦЕСУ ПЛАВЛЕННЯ
ЕЛЕКТРОДА.
Винахід належить до сфери механізованого дугового зварювання у вертикальному та похилому
положеннях. Механізоване електродугове зварювання у вертикальному та/або похилому
положеннях здійснюють, використовуючи одночасно щонайменше два плавких електроди, з яких
принаймні один - нерухомий, переважно пластинчастий, а другий - рухомий, переважно
дротовий, який подають у зону дуги з постійною середньозваженою швидкістю. Струмопідвід до
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нерухомого електроду здійснюють рухомим чином, наприклад, за допомогою контактного
пристрою, який лине вздовж бокової поверхні нерухомого електроду із середньозваженою
швидкістю, рівною середньозваженій лінійній швидкості наповнення зазору між зварюваними
крайками, закритому: з одного боку - рухомим формуючим пристроєм, з другого - нерухомим
формуючим пристроєм, або металевою підкладкою, що залишається, або шаром шва, звареним
попередньо, - тобто із середньозваженою лінійною швидкістю зварювання у вертикальному та
похилому положеннях. Струмопідвід до рухомого електроду здійснюють через поверхню
нерухомого електроду, або через окремий контактний пристрій. Досягається розширення
технологічних можливостей електродугового механізованого зварювання.
Патент України 114938 C2
МПК:
B23K 9/10
Винахідники: Патон Б. Є., Сидорук В. С., Максимов С. Ю.
Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О.
ПАТОНА НАН УКРАЇНИ.
Патент опубліковано 28.08.2017
ДЖЕРЕЛО СТРУМУ ДЛЯ ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ,
НАПЛАВЛЕННЯ
АБО
ПАЯННЯ
ВІДДАЛЕНИХ
КОНСТРУКЦІЙ.
Винахід належить до сфери механізованого дугового
зварювання у вертикальному та похилому положеннях.
Механізоване
електродугове
зварювання
у
вертикальному та/або похилому положеннях здійснюють, використовуючи одночасно
щонайменше два плавких електроди, з яких принаймні один - нерухомий, переважно
пластинчастий, а другий - рухомий, переважно дротовий, який подають у зону дуги з постійною
середньозваженою швидкістю. Струмопідвід до нерухомого електроду здійснюють рухомим
чином, наприклад, за допомогою контактного пристрою, який лине вздовж бокової поверхні
нерухомого електроду із середньозваженою швидкістю, рівною середньозваженій лінійній
швидкості наповнення зазору між зварюваними крайками, закритому: з одного боку - рухомим
формуючим пристроєм, з другого - нерухомим формуючим пристроєм, або металевою
підкладкою, що залишається, або шаром шва, звареним попередньо, - тобто із середньозваженою
лінійною швидкістю зварювання у вертикальному та похилому положеннях. Струмопідвід до
рухомого електроду здійснюють через поверхню нерухомого електроду, або через окремий
контактний пристрій. Досягається розширення технологічних можливостей електродугового
механізованого зварювання.
Патент України 116022 C2
МПК:
B23K 11/04
Винахідники: Кучук-Яценко С. І., Кривенко В. Г., Дідковський О.
В., Коваль М.Й., Левчук А. М.
Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН
УКРАЇНИ.
Патент опубліковано 25.01.2018.
МАШИНА ДЛЯ КОНТАКТНОГО СТИКОВОГО ЗВАРЮВАННЯ РЕЙОК.
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Винахід належить до галузі зварювання, а саме до обладнання для контактного стикового
зварювання рейок, і може використовуватися як при зварюванні окремих рейок, так і при ремонті
рейкових колій в польових умовах та в важкодоступних місцях, зокрема хрестовини, колії
метрополітену, рейки, які пролягають поряд одна біля одної на близькій відстані тощо.
Вдосконалення відомих конструкцій машин для контактного стикового зварювання рейок
забезпечують шляхом зменшення кількості штоків, що з'єднують кліщові затискні пристрої між
собою, з трьох до одного. Гідроциліндр переміщення кліщових затискних пристроїв один відносно
другого містить корпус і шток, причому пари двоплечих важелів кожного кліщового затискного
пристрою встановлені на корпусі і штоку гідроциліндра переміщення з можливістю повороту
одного важеля відносно другого навколо осі гідроциліндра переміщення, який лежить у
вертикальній площині симетрії пари двоплечих важелів кожного кліщового затискного пристрою.
Додатково введено шпонки, які через механізми синхронізації утримують від повороту один
кліщовий затискний пристрій відносно другого навколо спільної осі обертання двоплечих важелів.
Винахід розширює функціональні можливості зварювальної машини при її експлуатації як при
зварюванні окремих рейок, так і при ремонті рейкових колій в польових умовах та у
важкодоступних місцях.
Патент України 116490 C2
МПК:
B23K 9/08, B23K 9/095, B23K 11/02,
B23K 11/25
Винахідники: Кучук-Яценко С. І., Качинський В. С.,
Галахов М. В., Коваль М. П., Клименко В. І.
Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ.
Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ.
Патент опубліковано 26.03.201.
МАШИНА ДЛЯ ПРЕСОВОГО ЗВАРЮВАННЯ ТРУБ.
Винахід відноситься до устаткування для
пресового зварювання труб з нагріванням дугою,
керованою магнітним полем, і може бути використаний у різних галузях промисловості та
будівництва, при зварюванні трубчастих деталей різноманітного призначення та конфігурації, для
виконання монтажних і ремонтних робіт. Машина для пресового зварювання труб з нагріванням
дугою, керованою магнітним полем, включає встановлені на направляючих рухливий і нерухомий
блоки, станину з напрямними пазами, гідроциліндри осадки з направляючими, виконаними у
вигляді штоків, корпуси яких закріплені на нерухомому блоці, кожен механізм затиснення
обладнаний копіром, привід відкидного затискача виконаний у вигляді встановленого в блоці
циліндра, рухомий елемент якого шарнірно зв'язаний з відкидним затискачем, гідроциліндри
осадки виконані як циліндри двосторонньої дії з одностороннім штоком з регульованим
обмежувачем осадки, гідросистему з пропорційним гідророзподільником, гідроакумулятором
гідролінії осадки з осадочним гідророзподільником, комп'ютерну систему управління процесом
зварювання і контролю параметрів, магніти, розташовані в корпусах, закріплених на блоках і
відкидних затискачах, гнізда для установки змінних, притискаючих вкладишів які мають
циліндричну форму.
Патент України 117033 C2
МПК :
B29C 65/02, B23K 11/04, B23K 37/00,
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F16L 13/02, F16L 47/02, F16B 7/04
Винахідники: Юрженко М. В., Кораб М. Г.,
Гальчун А. М., Кондратенко В. Ю.,Шадрін А. О.
Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ.
Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ.
Патент опубліковано 11.06.2018
СПОСІБ ЗВАРЮВАННЯ У СТИК ПОЛІМЕРНИХ
ТРУБ БЕЗ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЧНОГО
ТОРЦЮВАННЯ
ТА
БЕЗ
УТВОРЕННЯ
ВНУТРІШНЬОГО ГРАТА ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ
ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ.
Винахід належить до галузі будівництва і
може використовуватись при прокладанні,
виготовленні та ремонті трубопроводів з труб, виготовлених із полімерних матеріалів, зокрема,
поліетилену.
Поставлена задача вирішується за рахунок того, що в запропонованих способі та пристрої
реалізовано ідею заміни механічного торцювання тепловим оплавленням. Усі нерівності торців
виправляються (та зазори між торцями труб усуваються) шляхом оплавлення нагрітим
інструментом з видаленням зайвого полімерного матеріалу разом з можливими локальними
забрудненнями в первинний зовнішній ґрат. Для запобігання утворення грату на внутрішній
поверхні труб нагрівальний інструмент оснащується спеціальними циліндричними насадками
(дорнами) з конусоподібними виступами. За допомогою запропонованого способу зварювання
встик полімерних труб та пристрою для його реалізації унеможливлюють утворення грату на
внутрішній поверхні стику полімерних труб без технологічного етапу торцювання і, відповідно, без
торцювача як такого.
Патент України 117155 C2
МПК :
F17D 5/02, G01V 15/00
Винахідники: Троїцький В. О.
Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН
УКРАЇНИ.
Патент опубліковано 25.06.2018.
СПОСІБ МАРКУВАННЯ МАГІСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДУ.
Спосіб маркування магістрального трубопроводу полягає у тому,
що на стадії виготовлення трубопроводу по його довжині
встановлюють феромагнітні маркери, котрі виявляються на
дефектограмі трубопроводу, продіагностованого за допомогою
внутрішньотрубного дефектоскопа. Для підвищення швидкості і
точності пошуку дефектних труб на трасі як маркер застосовують бандажі, що складаються з
множини ланок з різною протяжністю, різною шириною, різним інтервалом розміщення та різним
чергуванням. При цьому перелічені ознаки конструктивного виконання та позиціонування ланок
використовують як ознаки штрих-кодів, яким надають відповідних цифрових позначень, котрі
заносять в технічну документацію магістрального трубопроводу.

12

Державна науково-технічна бібліотека України
http://gntb.gov.ua/

Патент України 117164 C2
МПК:
B23K 10/02
Винахідники: Крівцун І. В., Гринюк А. А., Коржик В. М, Хаскін В.
Ю.
Власник: ГУАНДУНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗВАРЮВАННЯ (КИТАЙСЬКОУКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА); ІНСТИТУТ
ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ;
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНЕ
ПРЕДСТАВНИЦТВО
КИТАЙСЬКОУКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА";
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВОВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ПЛАЗЕР"
Патент опубліковано 25.06.2018.
СПОСІБ ПЛАЗМОВОГО ЗВАРЮВАННЯ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ З ІМПУЛЬСНОЮ ПОДАЧЕЮ ГАЗУ.
Винахід належить до способів плазмового зварювання виробів з алюмінієвих сплавів. Спосіб може
бути використаний в різних галузях техніки для отримання якісних зварних з'єднань металевих
матеріалів за допомогою різнополярного асиметричного струму дугової плазми прямої дії. Таким
способом можна зварювати легкі металоконструкції в різних галузях промисловості. Наприклад,
корпуси полегшених залізничних вагонів, кузова автомобілів, корпуси ракет тощо.
Запропонований спосіб плазмового зварювання алюмінієвих сплавів з імпульсним подаванням
газу в процесі зварювання в зону зварювального електроду для утворення плазмового потоку, при
якому в якості плазмоутворюючого газу використовують один газ або суміш двох газів і
здійснюють його подачу за законом неперервної прямокутної хвилі, міститься в тому, що імпульси
газу подаються з частотою 5 Гц при співвідношенні тривалості подачі газу з максимальними
витратами до тривалості його подачі з мінімальними витратами як 1:1. В імпульсі
плазмоутворюючого газу співвідношення максимальних витрат до мінімальних становить 10:1 при
рівні мінімальних витрат порядку 0,1 л/хв. Захисний газ подають неперервно з витратами в межах
25…35 л/хв. Зварювання алюмінієвих сплавів ведуть в діапазоні швидкостей 10…60 м/год.
Патент України 117691 U
МПК :
A61B 17/04, A61B 18/12, B23K
13/00
Винахідники: Дубко А. Г.,
Чвертко Н. А.,
Сіленко А. К., Васильченко В. А.
Власник: ІНСТИТУТ
ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О.
ПАТОНА НАН УКРАЇНИ.
Патент опубліковано 10.07.2017.
АКТИВНИЙ ЕЛЕКТРОД ДЛЯ ВИСОКОЧАСТОТНОЇ ЕЛЕКТРОХІРУРГІЇ.
Корисна модель належить до медицини і ветеринарії, а саме, до хірургії і присвячена розробці і
впровадженню нових форм активних електродів для високочастотної електрохірургії. Активний
електрод для високочастотної електрохірургії, що має прямокутну, у вигляді кола, або іншу
традиційну форму контактної поверхні, причому має збільшений не менше, ніж в 1,5 рази
периметр.
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Патент України 118455 C2
МПК:
B23K 9/022, B23K 26/082,
B23K 10/02
Винахідники: Хаскін В. Ю.,
Крівцун І. В., Коржик В. М.,
Гринюк А. А., Пелешенко С.
І., Шевченко В. Є., Ткачук В.
І., Бабич О. А.
Власник:
ІНСТИТУТ
ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ.
Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ.
Патент
опубліковано
25.01.2019.
СПОСІБ ЗВАРЮВАННЯ КОРЕНЕВОГО ШВА СТИКОВИХ З'ЄДНАНЬ.
Винахід належить до способів отримання кореневих швів при багатопрохідному дуговому або
лазерному стиковому зварюванні сталей і сплавів з розробкою крайок, що нещільно прилягають.
Спосіб може бути використаний у різних галузях техніки для одержання за допомогою лазерного
випромінювання якісних кореневих швів при виконанні зварних з'єднань товстолистових
металевих матеріалів. Запропоновано спосіб зварювання кореневого шва із скануванням з
подаванням присаджувального дроту, який здійснюють з коливаннями впоперек шва. Спосіб
відрізняється тим, що для сплавлення крайок, які не щільно прилягають, здійснюється поперечне
осі стику сканування лазерного випромінювання із зварювальним дротом з амплітудою 1…5 мм і
частотою 20…50 Гц. У разі розміру щілини між зварюваними крайками меншого за діаметр
зварювального дроту останній подають по осі шву без поперечного сканування.
Патент України 122416 U
МПК:
B29C 65/02, C08F 10/02, C08J 3/28
Винахідники: Демченко В. Л., Юрженко М. В.
Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ
ПАТОНА НАН УКРАЇНИ.
Патент опубліковано 10.01.2018.

ІМ.

Є.О.

СПОСІБ ЗВАРЮВАННЯ ПОЛІПРОПІЛЕНОВИХ МАТЕРІАЛІВ.
Спосіб
зварювання
поліпропіленових
матеріалів
дотиканням
до
нагрітого
інструменту
зразків
поліпропіленових матеріалів за температури 200 °C,
тиску 0,2 МПа, витримування 60 с, вилученням нагрітого
інструменту з технологічною паузою 3 с, стисненням
зразків поліпропіленових матеріалів за температури 200
°C, тиску 0,2 МПа, витримування 60 с, охолодженням
зразків поліпропіленових матеріалів до кімнатної
температури, який відрізняється тим, що зварювання
проводять під дією постійного магнітного поля.
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Патент України 127598 U
МПК:
B23K 9/18, B23K 9/04
Винахідники: Рябцев І. О., Бабінець А. А., Лентюгов І. П.
Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ.
Патент опубліковано 10.08.2018.
СПОСІБ ЕЛЕКТРОДУГОВОГО НАПЛАВЛЕННЯ ПОРОШКОВИМ ДРОТОМ ПІД ФЛЮСОМ.
Спосіб електродугового наплавлення порошковим дротом під флюсом з підвищеною
продуктивністю процесу, який відрізняється тим, що підвищення продуктивності досягається за
рахунок зниження глибини проплавлення й частки основного металу в наплавленому металі, для
чого наплавлення виконують зі швидкістю подачі дроту, величину якої встановлюють залежно від
щільності струму та діаметра дроту, відповідно до виразу:
Vпод.=255•1,00125S•J м/год., де S=(pd2)/4 - площа поперечного перерізу порошкового дроту,
мм2; J=135…145 - щільність струму, А/мм2; d - діаметр порошкового дроту, мм.
Патент України 127918 U
МПК :
B64G 4/00
Винахідники: Булацев О. Р., Крюков В. А.,
Терновий Є. Г., Паламарчук Т.Є.
Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О.
ПАТОНА НАН УКРАЇНИ.
Патент опубліковано 27.08.2018.
ПРИСТРІЙ ДЛЯ НАКЛЕЮВАННЯ ПЛІВКОВИХ
ПОКРИТТІВ ДЛЯ РЕМОНТНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ
РОБІТ НА ПОВЕРХНІ КОСМІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ У
ВІДКРИТОМУ КОСМОСІ.
Пристрій для наклеювання плівкових покриттів для
ремонтно-відновлювальних робіт на зовнішній
поверхні космічних об'єктів у відкритому космосі
складається з котушки, рулону плівки з нанесеним
на неї клеючим шаром, який закритий
протектором, тягнучих роликів плівки і протектора, вузла різання з підпружиненою клавішею
різання, прикочуючого ролика і приймальні котушки протектора, які змонтовані в корпусі з
рукояткою, пристосованою для роботи оператора в скафандрі. Нагрітий резистивний дріт вузла
різання, в процесі відрізання наклеєної частини плівки від рулону, має траєкторію руху, яка
виключає можливість повторного контакту нагрітого резистивного дроту з плівкою, що
залишається в пристрої.
Патент України 129894 U
МПК:
B23K 26/21, B23K 26/60,
B23K 26/361, B23K 26/082
Винахідники: Крівцун І. В., Хаскін В. Ю., Коржик В. М., Шевченко В. Ю.
Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ.
Патент опубліковано 26.11.2018.
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СПОСІБ ЛАЗЕРНОГО ЗВАРЮВАННЯ ІЗ
СКАНУВАННЯМ ВИПРОМІНЮВАННЯ.
Винахід належить до способів зварювання
сталей
і
сплавів
без
попереднього
знежирювання та очищення від окислів або
поверхневих покриттів крайок, що зварюють.
Спосіб може бути використаний у різних галузях
техніки для одержання якісних зварних з'єднань
металевих
матеріалів
за
допомогою
сфокусованого лазерного випромінювання.
Запропоновано спосіб лазерного зварювання із
скапуванням випромінювання, що містить
підготовку поверхні шляхом очищення від
окалини та забруднень, згідно якому обробку
поверхні проводять імпульсною генерацією і
скануванням лазерного випромінювання. Для
зварювання використовують імпульс із потужністю, необхідною для одержання наскрізного
проплавлення стику, а для очищення і підігріву стику імпульс із потужністю до 40 % від
зварювального. Довжина імпульсу зварювання може бути меншою за довжину імпульсу очищення
і підігріву стику. Технічний результат очищення поверхні зварюваних деталей від окалини і
забруднення, а також підвищення поглинальної здатності поверхні через збільшення її
температури, ідо призводить к підвищенню ефективного ККД зварювання.
Патент України 129895 U
МПК:
B23K 26/21, B23K 26/14, B23K 28/02
Винахідники: Крівцун І. В., Хаскін В.
Ю., Коржик В. М., Шевченко В. Є.,
Гринюк А. А., Бабич О. А.,
Пелешенко С. І., Ткачук В. І.
Власник:
ІНСТИТУТ
ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О.
ПАТОНА НАН УКРАЇНИ.
Патент опубліковано 26.11.2018.
СПОСІБ ЛАЗЕРНО-ПЛАЗМОВОГО ЗВАРЮВАННЯ.
Спосіб лазерно-плазмового зварювання включає формування чергової електричної дуги між
електродом і соплом гібридної зварювальної головки, транспортування цієї дуги через сопло до
деталей, що зварюють, а також виведення через це сопло лазерного випромінювання. Нахил осі
сфокусованого лазерного випромінювання до осі сопла гібридної зварювальної головки становить
кут від 3° до 17°, а нахил осі електрода - мінімально можливий за умови усунення потрапляння
віддзеркаленого від зварювальної ванни випромінювання на його загострений кінець.
Патент України 129954 U
МПК:
G02F 1/09, F17D 5/06
Винахідники: Троїцький В. О.
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Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ.
Патент опубліковано 26.11.2018.
СПОСІБ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРОТЯЖНИХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ СКЛАДНОЇ
ГЕОМЕТРИЧНОЇ ФОРМИ.
Спосіб неруйнівного контролю якості протяжних металоконструкцій складної геометричної форми
включає формування намагнічуючого поля в зоні контролю виробу за допомогою
намагнічувального пристрою та засобів контролю, обробку інформації. Для здійснення контролю
застосовують
розміщені
на
рухомому
намагнічувальному
пристрої
засоби
візуальновимірювального контролю - відеокамери, освітлювачі, лазерні вказівники, вимірювачі
дистанції, а процедуру неруйнівного контролю здійснюють в три етапи: пошуковий
візуальновимірювальний етап, оцінювальний етап, завершальний етап. По розмітках і результатах
аналізу інформації, отриманої на перших двох етапах, проводять неруйнівний контроль, вибраний
з ряду - магнітний, ультразвуковий, радіаційний. Відео- і аудіозапис коментарів оператора та запис
результатів досліджень, отриманих на всіх етапах, оформляють протокольно.
Патент України 130973 U
МПК:
A61B 18/12
Винахідники:
Маринський
Г.
С.,
Васильченко В. А., Чвертко Н. А.,Чернець
О. В., Ткаченко В. А., Подпрятов С. Є.,
Подпрятов С. С., Дубко А. Г., Александров
А. М., Лопаткіна К. Г.,Ткаченко С.В.
Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ.
Патент опубліковано 10.01.2019
БІПОЛЯРНИЙ ВИСОКОЧАСТОТНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕКОНСТРУКТИВНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ
ХІРУРГІЇ.
Біполярний високочастотний інструмент для реконструктивно-відновлювальної хірургії, що
складається з ручки, на одному (проксимальному) кінці якої розташовано електроди, а на другому
(дистальному) - штекерний роз'єм - для підключення його до біполярного високочастотного
джерела живлення. Електроди є нерухомими, їх контактні поверхні розділені між собою
ізоляційною вставкою і зібрані в один коагуляційний наконечник спеціальної форми.
Патент України 131251 U
МПК :
B64G 4/00
Винахідники: Булацев О. Р., Крюков В. А., Лиходід Л. О.
Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ.
Патент опубліковано 10.01.2019.
ПРИСТРІЙ ДЛЯ НАКЛЕЮВАННЯ ПЛІВКОВИХ ПОКРИТТІВ ДЛЯ РЕМОНТНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ
РОБІТ НА ПОВЕРХНІ КОСМІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ У ВІДКРИТОМУ КОСМОСІ.
Пристрій для наклеювання плівкових покриттів складається з котушки, рулону плівки з нанесеним
на неї клеючим шаром, який закритий протектором, тягнучих роликів плівки, прикочуючого
ролика, приймальної котушки протектора, підпружиненої клавіші різання, резистивного дроту,
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блока управління та живлення, тягнучих роликів плівки, здвоєного храпового стопора зворотного
руху, стопора руху пристрою під час різання плівки, які змонтовані в корпусі з рукояткою,
пристосованою для роботи оператора в скафандрі. Зона відрізу плівки перенесена нижче осі
прикочуючого ролика.
Патент України 135155 U
МПК:
A61B 18/12
Винахідники: Васильченко В. А., Кваша М. С., Маринський Г. С., Крівцун І. В., Чвертко Н. А., Чернець
О. В., Александров А. М., Лопаткіна К. Г., Ткаченко В. А., Кваша О. М., Дащаковський А.В.
Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ.
Патент опубліковано 25.06.2019.
ЕЛЕКТРОХІРУРГІЧНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ БІПОЛЯРНОГО ВИСОКОЧАСТОТНОГО З'ЄДНАННЯ
ЗВАРЮВАННЯМ ТКАНИН ТВЕРДОЇ МОЗКОВОЇ ОБОЛОНКИ В НЕЙРОХІРУРГІЇ.
Електрохірургічний пристрій для біполярного високочастотного з'єднання зварюванням тканин
твердої мозкової оболонки (ТМО) в нейрохірургії після видалення пухлин головного мозку, який
відрізняється тим, що складається з двох хірургічних інструментів: механічного затискача та
біполярного електрохірургічного інструменту, перший з яких - механічний -служить для точного
співставлення країв розрізів тканин мозкової оболонки і точкового прошивання їх хірургічними
нитками, а другий - біполярний електрохірургічний - для герметичного їх з'єднання зварюванням,
на дистальному кінці однієї з бранш механічного затискача нерухомо кріпиться кондуктор, а
електрохірургічний інструмент має спеціальний охолоджувач внутрішньої поверхні зварювальної
манжети твердомозкової оболонки при зварюванні.
Патент України 107381 С2
МПК:
G01N 17/00; G01N 3/00;G01N 3/08;
G01N 3/20
Винахідники: Ниркова Л. І.,Рибаков А.
О., Осадчук С. О., Гапула Н. О.,
Мельничук С. Л.Власник: ІНСТИТУТ
ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ
ІМ.
Є.О.
ПАТОНА НАН УКРАЇНИ.
Патент опубліковано 25.12.2014
СПОСІБ ВИПРОБУВАНЬ СХИЛЬНОСТІ
ТРУБНИХ СТАЛЕЙ ДО КОРОЗІЙНОГО
РОЗТРІСКУВАННЯ ВІД НАПРУЖЕННЯ
ЗА ВПЛИВУ ЗМІННОГО ЗМОЧУВАННЯ.
Винахід належить до галузі металургії,
а саме - до способу випробувань
схильності
трубних
сталей
до
корозійного
розтріскування
від
напруження за впливу змінного
змочування.
Спосіб
полягає
в
деформуванні зразків з повільною швидкістю 10-6 с-1 в корозійному середовищі за наведеного
електричного потенціалу, при цьому при дослідженнях додатково здійснюють змінне змочування
вказаних зразків трубних сталей корозійним середовищем, що точніше моделює перебіг стрескорозійних процесів. Винахід забезпечує підвищення точності результатів випробувань на
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корозійне розтріскування від напруження трубних сталей, більш повне урахування чинників, що
впливають на зародження стрес-корозійних тріщин та відтворенню механізму корозійного
розтріскування у магістральних газопроводів.
Патент України 136127 U
МПК:
G01N 21/91, G01N 21/63
Винахідники: Троїцький В. О.
Власник: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ.
Патент опубліковано 12.08.2019.
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ПОВЕРХОНЬ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ.
Пристрій для дослідження якості поверхонь металоконструкції що містить зв'язаний з
комп'ютером блок металографічного контролю, до складу якого входить щонайменше одна
відеокамера з регульованим об'єктивом та підсвічувачем, який відрізняється тим, що блок
металографічного контролю встановлений на рамі, закріпленій на двох дископодібних катках,
з'єднаних магнітопроводом, відеокамера разом з монітором встановлена на штативі з можливістю
вільного вертикального та горизонтального просування і з'єднана з інтернет-мережею.
Патент України 113827 С2
МПК:
H01J 37/065
H01J 37/06
Винахідники: Тимашов В. О., Цепкалов А. А., Рябенко С.
І., Бєлявін О. Ф., Маринський Г. С., Філіппов О. В.
Власник:
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАТОН ТУРБАЙН ТЕКНОЛОДЖІЗ"
Патент опубліковано 10.03.2017.
АКСІАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА ГАРМАТА.
Винахід належить до галузі одержання нових матеріалів
і покриттів і може бути використаний в установках,
призначених для електронно-променевого нагрівання,
плавлення та випаровування матеріалів у вакуумі або у
середовищі реактивних газів. Заявлено аксіальну
електронну гармату, яка містить, зокрема, первинний і
вторинний катоди і характеризується тим, що для
збереження стабільного положення вторинного катоду
відносно електронно-променевої вісі аксіальної гармати
застосовано
тримач фігурної форми,
а
для
бомбардування електронами вторинного катоду між
катодами прикладають пульсуючу напругу. Винахід
забезпечує
підвищення
стабільності
параметрів
технологічного процесу і надійності роботи електронної
гармати.
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Винахід також запатентовано як Міжнародну та Європейські заявки та
опубліковано у США, Канаді, Китаї, Росії, Японії, Сингапурі.
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