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Розглянуто  сутність  лазерно-струминної  обробки  та  її  можливості  при

обробці  надтвердих  матеріалів,  виконано  аналіз  явищ  взаємодії  струминно-

лазерного потоку з  перепоною та розроблено модель їх  взаємодії.  На основі

одержаних  розрахунків  розроблено  оригінальну  конструкцію  струминно-

лазерного пристрою, виготовлену засобами 3D друку. 

Засобами комп’ютерного  моделювання  визначено  вплив  форми  й  умов

витікання  рідини  на  розподіл  інтенсивності  випромінювання  на  перепоні.

Експериментально визначений вплив технологічних факторів та раціональних

параметрів пристрою на вихідні показники якості
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