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На розгляд представлена дисертація, автореферат, копії опублікованих 

робіт і висновок установи (Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу), в якій виконувалася дисертаційна робота. 

Дисертація Роп’яка Л.Я. є узагальнюючою науковою роботою, яка виконана 

особисто у вигляді рукопису.  

Робота містить: дві анотації, українською і англійською мовами, вступ, 

сім розділів, загальні висновки по роботі, перелік літературних джерел, який 

налічує 294 найменування та додатки. Загальний обсяг роботи складає 318  

сторінок машинописного тексту та 20 таблиць.   

1.Актуальність теми досліджень та її відповідність планам наукових 

досліджень 

Вітчизняним машинобудуванням досягнутий певний прогрес у 

виробництві сучасного обладнання для нафтогазової галузі. Зріс технічний і 

організаційний рівень експлуатації устаткування. Високі вимоги до 

технічного рівня сучасних машин й технологічних комплексів, а також якості 

комплектуючого устаткування зумовили необхідність істотного підвищення 

технічних параметрів і експлуатаційних характеристик агрегатів і пристроїв. 

Найважливішого значення набуває поліпшення експлуатаційних  показників 

агрегатів, підвищення надійності та довговічності їх деталей. Використання 

традиційних конструкційних матеріалів для виготовлення деталей 

обладнання, яке експлуатується в середовищі сірководню та вуглекислого 

газу із вмістом абразивних частинок, не є ефективним, оскільки в таких 

середовищах відбувається їх сульфідне розтріскування. Алюмінієві сплави 

характеризуються високою питомою міцністю та корозійною стійкістю в 

таких середовищах, проте мають низьку зносостійкість, що стримує їх 

широке застосування для виготовлення деталей  

Проведений аналіз технологічних методів захисту гартованої сталі від 

сульфідного розтріскування показав перспективність застосування покриттів. 

Традиційні покриття не забезпечують комплексний захист сталевих деталей 

від наводнювання та зношування. Тому перспективним напрямком 

підвищення рівня експлуатаційних характеристик поверхонь деталей є 

комплексна технологічна дія на вказані поверхні, а саме – одержанням на 

робочих поверхнях деталей захисних шаруватих покриттів із робочим 

оксидним шаром, сформованим мікродуговим оксидуванням (МДО) на 



алюмінієвих заготовках або на сталевих заготовках із попередньо напиленим 

шаром алюмінію.  

Наразі ще недостатньо дослідженим і тому не зовсім зрозумілим є 

механізм формування поверхневого оксидного шару, вплив технологічних 

режимів мікродугового оксидування на фізико-механічні властивості та на 

роботоздатність деталей машин у різноманітних умовах експлуатації. Немає 

достатньо обґрунтованих наукових і технологічних основ розроблення 

технологічних процесів формування заготовок і поверхневого зміцнення 

алюмінієвих шарів мікродуговим оксидуванням та складання виробів зі 

зміцнених таким чином деталей. Тому розробка технологічних основ 

процесів отримання заготовок, мікродугового оксидування робочих 

поверхонь деталей, механічної обробки шарів оксидного покриття і 

складання з них виробів є актуальною проблемою.  

Дисертаційна робота спрямована на вирішення актуальної науково-

технічної проблеми в галузі технології машинобудування, яка пов’язана з 

розробкою науково-технологічних основ виготовлення деталей зі зміцненням 

робочих поверхонь мікродуговим оксидування алюмінію та складання 

виробів для підвищення ресурсу роботи обладнання під час експлуатації в 

агресивних і абразивних середовищах. 

Дисертаційна робота виконана на кафедрі «Комп’ютеризованого 

машинобудівного виробництва» (КМВ) Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ) на актуальну тематику з 

розробки науково-технологічних основ одержання заготовок для 

виготовлення деталей із алюмінієвих сплавів та з напиленими алюмінієвими 

покриттями із зміцненням їх робочих поверхонь і складання з них виробів.  

Дослідження проведено відповідно до тематики господарсько- 

розрахункових та держбюджетних науково-дослідних робіт Міністерства 

освіти і науки України де дисертант був керівником або відповідальним 

виконавцем. Отже, рецензована дисертаційна робота Роп’яка Л. Я. є 

актуальною і відповідає планам наукових досліджень ІФНТУНГ. 

 

2.Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій 

Вказана вимога забезпечується системним підходом, чіткістю та 

послідовністю постановки задач дослідження.  

У введенні автор обґрунтовує актуальність обраного для дослідження 

напрямку, формулює мету і задачі дослідження, наукову новизну, приводить 

дані про апробацію роботи, її практичну цінність, показує зв’язок з науковою 

тематикою, дає список опублікувань. 

У першому розділі на основі аналізу стану розробок та публікацій,  щодо 

застосування різних матеріалів в якості покриття для захисту сталевих 

деталей від наводнення, корозії та зношування показано, що ефективний 

захист забезпечують матеріали, котрі володіють протекторними 

властивостями, особливо алюмінієві покриття. Високу зносостійкість в 

умовах абразивного зношування мають карбіди, бориди, нітриди, оксиди 



металів та хром. Показано, що двошарове покриття, де нижнім шаром є шар 

алюмінію (для сталі від наводнення), а верхній − із оксиду алюмінію (для 

забезпечення високої зносостійкості поверхні деталі) дає можливість 

використовувати різні технологічні методи його формування: шляхом 

напилення шарів із різних матеріалів, шляхом формування з алюмінію його 

оксиду. Проведений аналіз методів нанесення покриттів показав 

перспективність застосування електродугового та плазмового методів для 

напилення алюмінієвого покриття.  

На основі виконаного аналізу і огляду зроблено висновок, що 

електродуговий метод є дешевшим порівняно з плазмовим, тому що не 

потребує використання інертних газів, і має простіше джерело живлення. 

Проаналізовано умови складання виробів із алюмінієвих деталей.  

Розглянута достатньо велика кількість робіт, включно фундаментальні і 

оглядові, в тому числі 23 іноземних авторів. При аналізі публікацій, що 

відносяться до предметної області , встановлено, що традиційні методи 

стопоріння різьбових з’єднань для алюмінієвих деталей не є ефективними, а 

також показано, що у нормативній та технічній літературі відсутні відомості 

щодо вибору кутових параметрів для оболонкових елементів для 

відцентрових вентиляторів та конструювання клемових з’єднань, а також 

виготовлення збірних заготовок із сталевих і алюмінієвих елементів. 

Встановлено, що традиційні методи стопоріння різьбових з’єднань для 

алюмінієвих деталей не є ефективними, а також показано, що у нормативній 

та технічній літературі відсутні відомості щодо вибору кутових параметрів 

для оболонкових елементів для відцентрових вентиляторів та конструювання 

клемових з’єднань, а також виготовлення збірних заготовок із сталевих і 

алюмінієвих елементів. 

В цілому аналіз літературних джерел (період 1938-2017)  у роботі дуже 

переконливий. 

У другому розділі запропоновано варіанти будови заготовок та 

покриттів із оксидним робочим шаром, сформованим МДО алюмінію. Для 

розуміння впливу структури та механічних властивостей компонент 

двошарового покриття на величину граничних навантажень, спричинених, 

наприклад, дією лезового чи шліфувального інструменту під час фінішної 

механічної обробки деталі або взаємодією з абразивними частинками в 

контакті під час експлуатації, розроблено методику розрахунку напруженого 

стану та міцності двошарових покриттів під довільно орієнтованим 

локальним навантаженням. Методика дозволяє в аналітичній формі 

відстежувати вплив співвідношень геометричних і механічних характеристик 

шарів на напружений стан та граничну рівновагу двошарового покриття, яке 

перебуває під дією довільно орієнтованого навантаження, розподіленого по 

лінії. Важливійшим  у пропонованій схемі є використання критеріїв міцності 

до обох компонент кусково-однорідного тіла. Здійснено оцінку напружено-

деформованого стану армованого шару на неоднорідній вглиб композиційній 

основі. Запропоновано та детально опрацьовано модель істотно 

неоднорідного циліндричного стержня для дослідження напружено-



деформованого стану зміцненої ділянки штока бурового насоса двобічної дії. 

Зміцнення штока здійснено шляхом формування двошарового покриття на 

сталевій основі: основа – сталь 40X; зносостійкий поверхневий шар – оксид 

алюмінію; прошарок – алюміній. 

У третьому розділі розроблено технологію зміцнення та обладнання 

для МДО, вибрано матеріали та розроблено методики досліджень 

експлуатаційних властивостей деталей із покриттями. 

Для зміцнення робочих поверхонь деталей машин композиційними 

покриттями відповідно до запропонованих варіантів їх будови розроблено 

технологічну схему отримання комбінованими методами покриттів із 

робочим оксидним шаром, сформованим МДО в електроліті. 

Для дослідження будови, фізико-механічних, електрохімічних та 

експлуатаційних властивостей оксидних покриттів використали стандартні та 

розроблені методики. Удосконалено методики визначення тріщиностійкості за 

рахунок введення операцій кольорової дефектоскопії для визначення довжини 

тріщин, а також нанесення вихідних осесиметричних тріщин на циліндричних 

зразках за рахунок їх утворення під час ступінчастого навантаження. Міцність 

зчеплення покриттів із основою визначали штифтовим методом. Удосконалено 

методику визначення залишкових напружень у покриттях за рахунок 

виключення похибки, обумовленої спотворенням напруженого стану зразка, 

пов’язаного з розчиненням матеріалу в порах, в періоди релаксації напружень 

після видалення чергового поверхневого шару покриття.  

Обґрунтовано вибір сталей, алюмінієвих сплавів, методів напилення 

алюмінію та алюмінієвих сплавів та методик дослідження впливу параметрів 

технологічного процесу на експлуатаційні властивості зміцнених деталей. 

Розроблено конструкцію стенда, що дозволяє проводити дослідження 

вузлів на зношування під час зворотно-поступальному русі із забезпеченням 

автоматизації процесів вимірювання, реєстрації і обробки результатів 

вимірювань за мінімальної витрати часу. 

Виконання мікроелектрода у формі конуса, зрізаного похилою 

площиною до його осі призводить до зменшення величини його 

електричного опору порівняно з конусом, зрізаним площиною 

перпендикулярною до його осі.  

Розроблено установку для нанесення МДО-покриттів у проточному 

електроліті, конструкції електрохімічних комірок та технологічний процес 

МДО в проточному електроліті втулок циліндрових і штоків поршня 

забезпечує рівномірне нанесення покриття, яке має малу шорсткість 

поверхні, високу мікротвердість і зносостійкість.  

Розроблено нову конструкцію інструменту із охолодженням для 

фрикційного зміцнення сталевих деталей. 

Розроблено методику планування експериментів для оптимізації 

технологічних параметрів процесу МДО в проточному електроліті 

(ортогональний центральний композиційний експеримент) та для отримання 

математичних моделей для шорсткості, сил різання і питомої витрати алмазів 

при шліфуванні МДО-покриттів (повнофакторний експеримент).  



У четвертому розділі створено методику розрахунку для визначення 

основних технологічних параметрів процесу відцентрового армування з 

двома взаємно перпендикулярними осями обертання, які забезпечують 

транспортування частинки твердого сплаву у потрібну область виливка 

заготовки деталі. 

Досліджено вплив технологічних параметрів процесів відцентрового 

армування та електродугового напилення на формування заготовок деталей.  

Встановлено залежності параметрів руху та температури частинок 

порошку, введених у потік розпилюючого повітря з неоднорідним 

розподілом швидкостей та температур, від технологічних параметрів при 

напиленні композиційних покриттів електродуговим методом. Для 

досліджуваних матеріалів частинок порошку (алюміній, оксид алюмінію, 

оксид титану, оксид цирконію, карбід вольфраму) визначено оптимальні 

початкові умови введення їх у неоднорідний потік для забезпечення 

потрапляння цих частинок у центр області напилення. Показано, що 

відповідно до з умовами запропонованого способу напилення температура 

частинки порошку в кінці дистанції є дещо менша від температури частинок 

утворених розпиленням із суцільних дротів-електродів, але цілком достатня 

для забезпечення формування якісних композиційних покриттів.  

У п’ятому розділі наведено результати експериментальних досліджень 

впливу технологічних параметрів процесу МДО на показники точності та 

якості поверхонь деталей. 

Побудовано математичну модель процесу, на основі якої встановлено, 

що оптимальні значення технологічних параметрів процесу оксидування для 

отримання максимальної мікротвердості, мінімального зношування 

практично збігаються, а для мінімальної шорсткості та конусоподібності не 

збігаються як з оптимальними технологічними параметрами для 

мікротвердості та зношування, так і між собою; 

Розроблено математичну модель впливу глибини різання, швидкості 

обертання деталі та повздовжньої подачі стола верстата при круглому 

алмазному шліфуванні оксидного покриття, нанесеного в проточному 

електроліті на сталеву основу на шорсткість, сили різання та питому витрату 

алмазів. Визначено, що опір статичній водневій втомі та зносостійкість 

сталевих деталей можна підвищити нанесенням алюмінієвого покриття, 

оксидованого мікродуговим способом. 

Зазначено, що в умовах сірководневовмісних середовищ деталі 

нафтогазопромислового обладнання з алюмінієвого сплаву Д16Т, 

оксидованого мікродуговим способом, і сталеві штоки з оксидованим 

алюмінієвим покриттям мають довговічність в 2-3 рази більшу, ніж сталеві 

штоки без покриття. 

У шостому розділі проведено моделювання різних варіантів складання 

вузлів із деталей, зміцнених МДО.  

Для потреб регулювання кута атаки лопатей у осьових вентиляторах 

наддуву газоперекачувальних агрегатів застосовано роз’ємне клемове 



з’єднання з неповним обхопленням вала. На підставі апріорних припущень 

про розподіл контактних напружень встановлено аналітичні залежності 

граничних моментів та сил зрушування у клемовому з’єднанні від кутів 

обхоплення вала, від сили затягування болта та від трибологічних 

властивостей поверхонь деталей. Найбільш ефективним виявилось зчеплення 

з натягом і великим кутом обхоплення вала. Деяка асиметрія у контакті 

також збільшує граничне навантаження.  

Розроблено варіант теорії різьбового з’єднання, обладнаного цанґовою 

гайкою з підпружиненими пелюстками. На підставі розв’язку модельної 

контактної задачі про взаємодію циклічно-симетричної системи пелюсток з 

внутрішнім болтом та зовнішньою (встановленою з натягом та працюючою 

на згин) пружиною запропоновано аналітичну оцінку величини 

максимального фрикційного момента, який протидіє самовідгвинчуванню 

гайки.  

Розроблено математичну модель складеного вузла «задній диск 

(кільцева пластина) – ступиця – конічна кришка (конічна оболонка)» для 

робочого колеса відцентрового вентилятора. Запропановано розрахункову 

схему, яка дозволяє врахувати похибки формоутворення конічної поверхні 

оболонки і визначити складальні еквівалентні напруження в деталях 

робочого колеса, залежні від величини зазору чи натягу. Виявлено, що 

максимальні складальні напруження досягаються у місці з’єднання заднього 

диска зі ступицею. Встановлено нерівності для величини зазорів, за яких 

складальні напруження в деталях разом з напруженнями від 

експлуатаційного навантаження не перевищують допустимого значення із 

заданим коефіцієнтом запасу міцності робочого колеса.  

Для підвищення якості сполучення великогабаритних сталевих і/або 

чавунних деталей запропоновано наносити спеціальні покриття, які 

змінюють структуру поверхонь, що контактують. Спосіб обробки полягає у 

нанесенні тонкого алюмінієвого шару з наступним його оксидуванням по 

смугах завширшки від 4 мм до 6 мм з таким же кроком.  

Проведено імітаційне моделювання варіантів складання плунжера 

насоса (хвостовик – вуглецева сталь, робоча частина − алюмінієвий сплав, зі 

зміцненною МДО поверхнею). Варіант згвинченого моментом з’єднання із 

клеєм є найбільш прийнятним з посеред досліджуваних. 

У сьомому розділі розроблено методику розрахунку припусків на 

механічну обробку деталей з МДО-покриттями, проведено оптимізацію 

режимів різання під час круглого алмазного шліфування, наведено 

результати стендових випробовувань та відомості про впровадження 

результатів досліджень, а також розроблено технологію утилізації 

відпрацьованих електролітів. 

Встановлено, для електрохімічних оксидних покриттів оптимальну 

глибину залягання оброблених поверхонь з мінімальною шорсткістю. 

Розроблено математичну модель процесу зовнішнього круглого 

алмазного шліфування деталі з оксидним покриттям, нанесеним в 

проточному електроліті, яка включає такі технічні обмеження: за шорсткістю 



поверхні, потужністю різання, швидкістю обертання деталі, поздовжньою 

подачею стола верстата, точністю обробки та собівартістю операції 

шліфування. Розроблену технологію поверхневого зміцнення змінних 

деталей бурових поршневих насосів впроваджено в виробництво.  

Запропоновані до застосування силікатно-лужні електроліти та 

продукти їх електролізу не містять у своєму складі речовин 1-ого та 2-ого 

класів небезпеки.  

Таким чином, в дисертації автором поставлений і вирішений комплекс 

задач, що обумовив широке застосування теоретичних та експериментальних 

досліджень з використанням розробленого технологічного обладнання, 

сучасних методик досліджень, випробовувального обладнання, стендів та 

комп'ютерної техніки. Наукові положення, загальні висновки і розроблені 

рекомендації у роботі мають високий ступінь наукової обґрунтованості та 

практичної доцільності. Це підтверджується також впровадженням 

результатів дисертації у виробництво та навчальний процес ІФНТУНГ. 

 

3. Достовірність наукових результатів та висновків 

У дисертаційній роботі значну увагу приділено всебічній теоретичній 

обґрунтованості основних наукових положень та висновків. Отримані 

результати теоретичних, технологічних, фізико-механічних, електрохімічних 

та випробовувань на зношування не протирічать існуючим, перевіреним 

експериментально, логічно доповнюючи їх. 

Теоретичні дослідження проводили з використанням фундаментальних 

засад технології машинобудування, теорії різання, механіки деформованого 

твердого тіла, опору матеріалів, електрохімії та математичної теорії 

експерименту. Експериментальні дослідження проводили з використанням 

розробленого та модернізованого технологічного обладнання для 

відцентрового армування заготовок, віброелектроіскрового легування 

деталей, електродугового напилення композиційних покриттів і 

мікродугового оксидування, а також розроблених і модернізованих 

установок для проведення механічних випробовувань на зношування, 

мікроелектрохімічних вимірювань, визначення залишкових напружень тощо. 

Прийняті в роботі основні положення та припущення є коректними, 

співставляються з загальноприйнятими та не видозмінюють фізичної суті 

досліджуваних комплексних технологічних процесів зміцнення деталей 

машин, механічної обробки та складання виробів. 

Вище сказане дозволяє зробити висновок, що сформульовані в 

дисертаційній роботі основні положення, рекомендації та висновки є науково 

обґрунтованими, а отримані результати досліджень – достовірними. 

Достовірність отриманих результатів забезпечується коректністю 

постановки задач, системним підходом до вирішення технологічних задач і 

використанням науково обґрунтованих методів їх рішень. Все це 

підтверджує достовірність наукових результатів і висновків. Основні 

висновки роботи узгоджуються з відомими даними теоретичних і 



експериментальних досліджень. 

 

4. Наукова новизна результатів дисертації 
Із змісту дисертації випливає, що під час реалізації, поставленої в 

дисертаційній роботі мети, сформульовано наукову новизну щодо предмету 

дослідження. 

На основі запропонованих наукових положень, що об’єднують процеси 

зміцнення поверхневого шару деталей їх обробки та складання створено 

методологію технологічного забезпечення експлуатаційних характеристик 

деталей для обладнання нафтових і газових родовищ, яка базується на:  

− аналітичних оцінках міцності двошарових покриттів під довільно 

орієнтованим локальним навантаженням, які отримали подальший розвиток  

і відрізняються від відомих підбором раціональної товщини оксидного 

покриття та алюмінієвої підкладки і урахуванням позитивного впливу 

технології армування субстрату на міцність вкритих деталей; 

− розвинутій математичній моделі технологічних процесів відцентрового 

литва заготовок та напилення композиційних алюмінієвих покриттів, 

армованих частинками оксиду алюмінію, котрі відрізняються від відомих 

тим, що враховано зміну сил опору рухові армуючих частинок у 

розтопленому алюмінієвому сплаві або в металоповітряному потоці, що 

дозволило визначити раціональні технологічні режими отримання заготовок 

із заданим розподілом арматури;  

− вперше встановлених закономірностях зміни геометричних розмірів 

алюмінієвих деталей та сталевих деталей із шаром напиленого алюмінію 

після мікродугового оксидування їх верхніх шарів, що дало можливість  

обґрунтовано визначати технологічні припуски на механічну обробку з 

урахуванням технологічної спадковості між відповідними поверхнями 

заготовок і деталей; 

− вперше виявленому нерівномірному характері розподілу 

мікротвердості за товщиною оксидного покриття з максимумом біля межі з 

алюмінієвою основою та вперше виявленій зоні пониженої мікротвердості в 

основі із компактного алюмінієвого сплаву Д16Т, що дало можливість 

запропонувати технологічні заходи для її вирівнювання; 

− вперше виявлених умовах виникання в оксидному шарі покриття, 

сформованому на компактному або напиленому алюмінії залишкових 

напружень стиску, що відкриває можливості для технологічного 

регулювання їхнього рівня; 

− удосконаленій математичній моделі оптимізації технологічних 

режимів різання під час алмазного шліфування оксидного шару покриття, яка 

відрізняються від відомих в частині забезпечення заданої шорсткості 

циліндричної поверхні за максимальної продуктивності  обробки та 

мінімальної собівартості операції; 

− аналітичних залежностях, які дістали подальший розвиток щодо 

розрахунку технологічних напружень у виробах, складених із оксидованих 

деталей, що дало можливість виявити технологічні особливості складання 



таких виробів для забезпечення потрібного запасу міцності. 

 

5. Практична цінність отриманих результатів 
Практичне значення одержаних результатів для машинобудівної галузі 

полягає в тому, що вперше розроблено технологію армування алюмінієвої 

основи заготовки частинками оксиду алюмінію, яка забезпечує підвищення 

несучої здатності деталі з оксидним покриттям. Крім цього  розроблено 

технологію та її технічне забезпечення для мікродугового оксидування 

компактних алюмінієвих сплавів і алюмінієвих покриттів, нанесених на 

сталеву або алюмінієву основи електродуговим і плазмовим методами 

напилення, що дозволило встановити переваги електродугового над 

плазмовим методом за продуктивністю формування покриттів та 

собівартістю виготовлення деталей. На базі цього розроблено і впроваджено 

технологічні процеси формування одношарових оксидних та двохшарових 

алюміній − оксид алюмінію покриттів, які формують на компактних 

алюмінієвих або армованих сплавах, або на напилених композиційних 

алюмінієвих покриттях комбінованими методами. Отримані покриття 

застосовуються під час виготовлення нових або при ремонті зношених 

деталей машин.  

Реалізація запропонованих технологічних процесів зміцнення 

здійснюється за допомогою розробленого обладнання, яке передбачає  

поверхневе армування оксидами алюмінію заготовки, вібро-електроіскрове 

легування поверхні заготовки,,електродугове напилення композиційних 

алюмінієвих покриттів з автоматизованою подачею частинок оксиду 

порошку в металоповітряний потік, мікродугове формування оксидних 

покриттів у спокійному та проточному електролітах на різних технологічних 

режимах. Для оцінки захисних властивостей покриттів розроблено 

обладнання та методики визначення залишкових напружень, електрохімічних 

досліджень, випробовувань на зношування. 

Розроблені технології формування композиційних покриттів 

комплексним методом на деталях виробів передано і впроваджено у 

виробництво в ТзОВ МНВЦ «Епсілон ЛТД», ТзОВ «Інтербур», ТзОВ 

«Нафтогазтехнологія», ПНДП «Інттех», (м. Івано-Франківськ). Результати 

стендових випробовувань деталей із нанесеними покриттями засвідчують 

суттєве підвищення їх ресурсу роботи в порівнянні з серійними виробами. 

Партію виготовлених деталей впроваджено в управліннях магістральних 

газопроводів «Укртрнасгазу» НАК «Нафтогаз України». Результати 

дисертаційної роботи впроваджено в навчальний процес на кафедрі КМВ 

ІФНТУНГ. 

Технічну новизну розробок захищено 16 авторськими свідоцтвами, 8 

патентами на корисні моделі та 10 патентами на винаходи. 

 

6. Повнота викладу в опублікованих працях основних результатів 

дисертації та апробація. Мова та стиль дисертації 

За результатами наукових досліджень автором опубліковано 106 



наукових праць, з них 42 статті у фахових виданнях, 7 з яких у журналах, що 

включені до наукометричної бази Scopus, 3 статті в зарубіжних виданнях, в 

тому числі 1 – одноосібна; 1 – огляд, 34 авторських свідоцтва і патенти на 

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

комп’ютерні програми, 27 публікацій у збірниках матеріалів конференцій, в 

тому числі і міжнародних науково-технічних конференцій. Судячи зі змісту 

друкованих праць можна стверджувати про повноту висвітлення здобувачем 

основних положень дисертаційної роботи у вказаних публікаціях та 

винаходах. 

Таким чином, отримані здобувачем наукові результати повністю 

висвітлені в публікаціях у фахових виданнях. 

 Матеріали дисертації викладено державною українською мовою, чітко, 

логічно, послідовно, на високому професійному рівні. Основні результати є 

змістовними і вносять певний внесок у галузь науки про технологію 

машинобудування. Зміст дисертації відповідає її назві та поставленій меті 

дослідження. Рукопис дисертації та автореферат оформлені загалом 

грамотно, згідно зі встановленими нормами. 

 Теоретичні та експериментальні дослідження, висновки та 

рекомендації сформульовані у дисертації Роп’яка Л. Я. «Науково-

технологічні основи виготовлення деталей та складання виробів, 

зміцнюваних мікродуговим оксидуванням алюмінієвого шару» науково 

обґрунтовані, аргументовані, достовірні. 

Дисертаційна робота повністю відповідає паспорту спеціальності 

05.02.08 – технологія машинобудування і має науково-практичне 

спрямування. 

 

7. Зауваження 

Позитивно оцінюючи подану на рецензування дисертаційну роботу 

необхідно разом з тим вказати наступні зауваження:  

1.У другому розділі роботи міцність двошарового покриття під 

локальним навантаженням оцінювалась за двома критеріями: для покриття та 

для підшару. У той же час у схожій задачі для покриття з армованим 

підшаром оцінка несучої здатності проведена лише для оксидного покриття. 

Не зрозуміло, як впливає армування на міцність підшару.  

2. Серед параметрів точності деталей з покриттям  та під час їх обробки 

розглядається тільки конусність, але як змінюються інші параметри точності 

не наводиться. Недуже зрозуміло який параметр точності мається на увазі під 

час оптимізації режимних параметрів обробки (Рис.7.6).  

3. У п’ятому розділі наведено багато інформації про зносостійкість 

покриттів, але як це впливає на показники надійності (інтенсивність відмов, 

наробітки на відмову та ін.) автор не наводить.    

4. У шостому розділі, де мова йде про складання деталей бажано було б 

навести дані про зміну контактної жорсткості при використанні деталей з 

покриттям.  

5.У сьомому розділі під час оптимізації режимів круглого алмазного  



 


