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В І Д Г У К 

 

офіційного опонента на дисертаційну роботу Роп’яка Любомира 

Ярославовича на тему «Науково-технологічні основи виготовлення 

деталей та складання виробів, зміцнюваних мікродуговим оксидуванням 

алюмінієвого шару», представленої на здобуття наукового ступеня  

доктора технічних наук за спеціальністю 05.02.08 – технологія 

машинобудування 

 

 

Актуальність теми дисертації.  

Технологічні методи поверхневого зміцнення деталей машин все 

ширше використовуються у нафтогазовій промисловості для підвищення їх 

довговічності в експлуатації. На даний час у промисловості використовується 

велика кількість технологічних методів оброблення, які формують на 

поверхні деталі твердий, зносостійкий, корозійностійкий шар. Більшість 

методів поверхневого оброблення слід розглядати як альтернативні. При 

цьому суттєво можуть відрізнятися як властивості поверхневого шару, так і 

затрати на його отримання. Основною перешкодою їх впровадження у 

виробництво є недостатнє розроблення технологічного забезпечення 

отримання необхідних параметрів обробленої поверхні та поверхневого 

шару. Це можливо за умови комплексного дослідження процесу формування 

захисних покриттів на основі алюмінію на деталях, який добре обробляється 

різанням, з наступним мікродуговим легуванням шару, утворення профілю 

робочих поверхонь деталей та їх вплив на довговічність виробів і таким 

чином оптимізувати процес оброблення.  

Комплексне рішення цих складних теоретичних та практичних завдань 

є актуальною науково-практичною проблемою, що дозволить істотно 

підвищити ефективність виробництва деталей нафтогазового 

машинобудування. Дисертаційна робота є своєчасною і важливою для 

народного господарства України. 

 

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами.  

Розглядувана дисертаційна робота виконувалась відповідно до 

координаційного плану держбюджетних науково-дослідної робіт 

Міністерства освіти і науки України, кафедри комп’ютеризованого 

машинобудівного виробництва Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу згідно тем: «Розроблення наукових 

основ багатопараметрового контролю технічного стану металоконструкцій 

довготривалої експлуатації за фактичними значеннями фізико-механічних 

характеристик їх матеріалу та типом і розмірами дефектів» (ДРН 

0113U001099, 2013–2015 рр., дисертант – виконавець), «Розроблення 

дисперсно-зміцнених композитних покрить для деталей та інструментів, які 
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експлуатуються в абразивних та агресивних середовищах» (ДНР 

0117U004216, 2017–2018 рр., дисертант – відповідальний виконавець) та у 

рамках 5-ти господарсько-розрахункових робіт за період 1988-1993 рр., у 

яких дисертант – керівник теми. 

 

Наукова новизна досліджень та отриманих результатів. 
Основні результати досліджень, що відображають наукову новизну 

дисертаційної роботи полягають у наступному: 

– вперше розроблено технологію армування алюмінієвої основи 

заготовки за допомогою частинок оксиду алюмінію, яка дозволила 

підвищити несучу здатність обробленої деталі з покриттям; 

– вперше розроблено технологію та технологічне спорядження для 

забезпечення мікродугового оксидування алюмінієвих сплавів та покриттів, 

які були нанесені на сталеву або алюмінієву основи електродуговим та 

плазмовим напиленням, що дозволило встановити перевагу електродугового 

методу перед плазмовим за продуктивністю і собівартістю виготовлення 

деталей; 

– встановлені закономірності зміни геометричних розмірів алюмінієвих 

та сталевих деталей із шаром напиленого алюмінію після мікродугового 

оксидування, які дають можливість визначати припуски на механічне 

оброблення з врахуванням технологічної спадковості між відповідними 

поверхнями заготовок і деталей; 

– встановлено, що у оксидному шарі покриття, отриманому на 

компактному або напиленому алюмінії, формуються залишкові напруження 

стиску, що дає можливість технологічно керувати їх рівень; 

− розвинуто математичні моделі технологічних процесів відцентрового 

литва заготовок та напилення композиційних алюмінієвих покриттів, які є 

армовані частинками оксиду алюмінію, котрі враховують зміну сил опору 

рухові армуючих частинок у розплавленому алюмінієвому сплаві, на основі 

яких визначаються раціональні режими отримання заготовок із заданим 

розташуванням арматури; 

− отримали подальший розвиток аналітичні рівняння для оцінювання 

міцності двошарових покриттів від дії довільно орієнтованого локального 

навантаження на основі підбору раціональної товщини оксидного покриття 

та алюмінієвої підкладки; 

− дістали подальший розвиток аналітичні розрахунки напружень, які 

виникають у виробах, після складання з оксидованих деталей, на основі 

елементарної теорії моделювання клемового з’єднання з неповним 

охопленням вала та моделі цангової гайки з підпружиненими пелюстками і 

оцінювання напружень в оболонкових елементах робочого колеса 

відцентрового вентилятора для виявлення особливостей складання таких 

виробів, щоб забезпечувати потрібний запас міцності. 
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Практичне значення отриманих результатів. 

 

Практичне значення роботи полягає у тому, що на підставі проведених 

теоретичних та експериментальних досліджень, стендових випробовувань та 

дослідно-промислових перевірок вирішена важлива науково-прикладна 

проблема в галузі технології машинобудування – розроблення теоретичних 

основ та технологічних засобів для підвищення ресурсу роботи 

нафтогазового обладнання шляхом мікродугового оксидування 

поверхневого алюмінієвого шару деталей машин. 

Розроблено і впроваджено технологічні процеси формування 

одношарових оксидних та двохшарових алюміній − оксид алюмінію 

покриттів комбінованими методами, які формуються на компактних 

алюмінієвих армованих сплавах або на напилених композиційних 

алюмінієвих покриттях, і які доцільно застосовувати під час виготовлення 

нових або ремонту зношених деталей машин.  

Технологічні процеси зміцнення включають: віброелектроіскрове 

легування основи, електродугове напилення алюмінієвих покриттів із 

суцільних дротів та частинок порошку оксиду алюмінію і мікродугове 

оксидування. Розроблено технологічне обладнання для забезпечення процесу 

зміцнення деталей, а саме: установка для електродугового напилення 

композиційних алюмінієвих покриттів з подачею частинок оксиду порошку в 

металоповітряний потік з системою автоматизованого керування 

параметрами процесу; установки для формування мікродугових оксидних 

покриттів у спокійному та проточному електролітах, модернізовано 

установку для віброелектроіскрового легування. 

Технічну новизну розробок захищено 16 авторськими свідоцтвами, 8 

патентами на корисні моделі та 10 патентами на винаходи. 

Розроблену технологію формування композиційних покриттів 

комплексним методом на деталях і складання виробів передано і 

впроваджено у виробництво на ТзОВ МНВЦ «Епсілон ЛТД», ТзОВ 

«Інтербур», ТзОВ «Нафтогазтехнологія», ПНДП «Інттех», (м. Івано-

Франківськ), а робочі колеса вентиляторів в управліннях магістральних 

газопроводів «Укртрнасгазу» НАК «Нафтогаз України.  

Результати дисертаційної роботи впроваджено в навчальний процес на 

кафедрі комп’ютеризованого машинобудівного виробництва Івано-

Франківського національного технічного університету нафти і газу. 

 

Оцінка достовірності та обґрунтованості основних положень 

дисертації, ідентичність змісту автореферату і основних положень 

дисертації.  

Результати роботи досить повно викладені у 106 наукових публікаціях, 

з них 1 брошура у співавторстві, 42 статті у фахових наукових виданнях у 

галузі технічних наук (у т.ч. 1 одноосібна, 3 статті – в іноземних журналах, 7 
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статей – у журналах, включених до науково-метричної бази Skopus), 34 

авторські свідоцтва, патенти на винаходи та корисні моделі, 2 свідоцтва на 

комп’ютерні програми. Результати роботи доповідались і були схвалені на 27 

наукових конференціях, семінарах та симпозіумах різного рівня.  

Наукові положення, висновки та пропозиції у достатній мірі 

обґрунтовані теоретичним аналізом, експериментальними дослідженнями, 

тому їх слід вважати цілком достовірними. 

Теоретичні дослідження виконані на основі фундаментальних 

положень технології машинобудування, теорії різання, механіки, опору 

матеріалів, математичного аналізу, математичного та комп’ютерного 

моделювання.  

Експериментальні дослідження проведені з використанням положень 

технології машинобудування, на основі методів фізичного моделювання, 

математичного планування експериментів, дисперсійного і кореляційного 

аналізів. 

Використані в дисертації основні теоретичні положення, припущення, 

спрощення є коректними і не містять протиріч. 

Усі наявні в дисертації аналітичні залежності одержані шляхом 

логічних математичних перетворень. Обґрунтованість встановлених 

закономірностей підтверджувалась експериментальним шляхом. 

Висновки і рекомендації, які наведені в дисертаційній роботі, є 

достатньо обґрунтованими, їх достовірність підтверджена експериментально. 

Автореферат за своїм змістом відповідає основним положенням, 

висновкам, які наведені в дисертаційній роботі, відображає її структуру. 

Автореферат за змістом, основними положеннями та висновками ідентичний 

з дисертацією. 

 

Структура і характеристики роботи.  
Дисертація складається з анотації двома мовами, вступу, 7 розділів, 

загальних висновків, списку використаних джерел, який налічує 294 

найменувань, і додатків.  

У вступі обґрунтовано доцільність проведення досліджень та 

актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовані мета і завдання 

дослідження, окреслено наукову новизну і практичне значення отриманих 

результатів, виділено особистий внесок здобувача та інформацію про 

впровадження наукових розробок. Наведено дані щодо апробації результатів 

науково-практичних пошуків та публікації, що відображають основний зміст 

дисертаційної роботи. 

У першому розділі автором проаналізовано стан проблеми. Детально 

проаналізовано умови роботи та причини виходу з ладу деталей 

нафтогазового обладнання, різні технологічні методи захисту їх від 

корозійного та механічного руйнування, методи формування оксидних 

покриттів, механічного оброблення покриттів. 
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Сформульовані мета і задачі дослідження а також найважливіші 

результати, які виносяться на захист. 

У другому розділі здобувачем описано запропоновані варіанти будови 

заготовок та покриттів із оксидним робочим шаром, отриманим 

мікродуговим оксидуванням алюмінію.  

Запропоновано технічну модель істотно неоднорідного циліндричного 

стержня для дослідження напружено-деформованого стану зміцненої ділянки 

штока бурового насоса двобічної дії. Отримано розподіл нормальних, 

дотичних та еквівалентних напружень в неоднорідному матеріалі ділянки 

штока з покриттям. Здійснено оцінку несучої здатності штока. 

У третьому розділі наведено розроблену технологію зміцнення та 

обладнання для реалізації електродугового напилення та мікродугового 

оксидування, вибрано матеріали та методики досліджень експлуатаційних 

властивостей деталей із покриттями. 

У четвертому розділі описано моделювання процесу відцентрового 

армування, дослідження впливу технологічних параметрів процесів 

відцентрового армування та електродугового напилення на формування 

заготовок деталей. 

П'ятий розділ містить матеріали щодо результатів експериментальних 

досліджень впливу технологічних параметрів процесу мікродугового 

оксидування на показники точності та якості поверхонь деталей. Проведено 

оптимізацію технологічних параметрів процесу мікродугового оксидування в 

проточному електроліті.  

Встановлені закономірності зміни мікротвердості, зношування, 

шорсткості та конусоподібності циліндричної поверхні деталі з мікродуговим 

оксидним покриттям. Отримано рівняння регресії другого порядку. 

Шостий розділ присвячений питанням з моделювання різних варіантів 

складання вузлів із деталей, зміцнених мікродуговим оксидуванням. 

Розроблена математичну модель складеного вузла «задній диск – ступиця – 

конічна кришка» для робочого колеса відцентрового вентилятора. 

Представлена розрахункова схема дозволяє врахувати похибки 

формоутворення конічної поверхні оболонки і визначити складальні 

еквівалентні напруження в деталях робочого колеса, які є залежними від 

величини зазору чи натягу 

У сьомому розділі висвітлені питання щодо розробленої методики 

розрахунку припусків на механічне оброблення деталей з мікродуговими 

оксидними покриттями, проведеної оптимізації режимів різання під час 

круглого алмазного шліфування. Представлено результати стендових 

випробувань зміцнених деталей. Подано відомості про впровадження 

результатів досліджень у виробництво. Описано розроблену технологію 

утилізації відпрацьованих електролітів. 
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Обґрунтування та достовірність основних висновків дисертації. 

Наведені в дисертаційній роботі висновки і рекомендації є достатніми і 

належним чином обґрунтовані. Для їх висвітлення автором проведені 

необхідні теоретичні та експериментальні дослідження, виконані публікації 

та розроблені відповідні методики. 

 

Зауваження до дисертаційної роботи. 

Позитивно оцінюючи подану на рецензування дисертаційну роботу, 

необхідно разом з тим відзначити наступні зауваження: 

1. У першому розділі варто було б більшу увагу звернути на технології 

підготовки поверхні деталей перед формуванням оксидних покриттів у 

електролітах. 

2. У роботі відсутнє обґрунтування параметрів шорсткості для 

оксидних покриттів та оптимальні співвідношення між товщинами 

багатошарового покриття, які забезпечують оптимальні експлуатаційні 

властивості деталей. 

3. У теоретичних розрахунках технологічних параметрів процесу 

відцентрового армування заготовок не враховано зниження температури 

розплавленого алюмінію, спричиненого введенням твердих армуючих 

частинок оксиду. 

4. Оскільки на зносостійкість покриття впливають конструктивні, 

технологічні та експлуатаційні фактори, які визначають вид та ступінь 

зношування, то результати триботехнічних досліджень слід було б доповнити 

залежностями коефіцієнту тертя від тиску для різних варіантів покриття. 

5. У наведених рівняннях регресії для визначення величини припуску не 

вказано використовувані значення факторів і не представлена розмірність 

використовуваних змінних. Крім того, при визначені значимості коефіцієнтів 

рівняння регресії не наведено значеня t-критерію Ст’юдента, а також 

значення F-критерію Фішера, які вказують на адекватність отриманих 

моделей. 

6. Розрахунок зрушуючого навантаження для клемового з’єднання з 

неповним охопленням вала проведено на підставі гіпотез, традиційних для 

курсу “Деталі машин”. Доречно було би встановити достовірність отриманих 

аналітичних оцінок, використавши сучасні засоби імітаційного моделювання. 

7. У роботі та авторефераті зустрічаються описки, невдалі звороти і 

неточності формулювання, є деякі похибки в представленні результатів. На 

рис. 4.11 (розділ 4) та в авторефераті рис. 14 представлена «Залежність…», а 

не «Траєкторія руху…», як це трактується автором. 

 

Загальні висновки до дисертаційної роботи 

Дисертаційна робота Роп’яка Любомира Ярославовича «Науково-

технологічні основи виготовлення деталей та складання виробів, 

зміцнюваних мікродуговим оксидуванням алюмінієвого шару» є завершеною  
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