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1. Актуальність теми дисертації 
Актуальність роботи пов'язана з забезпеченням якості виготовлення 

надійних ущільнювальних вузлів, таких як торцеві імпульсні ущільнення 

(ТІУ), для герметизації роторів високооборотних насосів і компресорів, у яких 

рідке або газоподібне перекачуване середовище перебуває під високим (до 50 

–100 МПа) тиском. Технологічною особливістю виготовлення таких 

ущільнень є забезпечення шорсткості робочої поверхні кілець в межах 

Ra = 0,015 – 0,5 мкм при допустимій неплощинності контактних поверхонь – 

не більше ніж 0,6 мкм 

На даний час кільця ТІУ повністю виготовляються зі зносостійких 

матеріалів, таких як карбід вольфраму, карбід кремнію, різних видів графітів, 

вартість яких досягає сотень і тисяч доларів США, що є причиною високої 

вартості ущільнювальних вузлів у цілому.  

Резервом зниження собівартості ТІУ можуть бути технологічні методи: 

електроерозійне легування (ЕЕЛ), конденсоване іонне бомбардування, 

карбонітрація та ін., а також зміцнення поверхневих шарів іонним 

азотуванням, цементацією методом ЕЕЛ і т. ін., що дозволяють створювати на 

підкладках зі сталей і сплавів нові, більш дешеві, але не менш надійні 

функціональні покриття. 

Актуальність теми роботи підтверджується так само й тим, що вона 

пов’язана з виконанням держбюджетної НДР МОН України «Розробка 

енергозберігаючих технологій для забезпечення експлуатаційних властивостей 

робочих поверхонь деталей» (державний реєстраційний номер 0116U002756), 

а також госпдоговору № 1-9-1 із науково-виробничим підприємством        

«ТРІЗ ЛТД» на тему «Розробка технологій підвищення якості елементів 

торцевих імпульсних ущільнень комбінованими технологіями 

електроерозійного легування», де здобувач був виконавцем окремих розділів. 

 

2. Наукова новизна отриманих результатів 

Найбільш значущими елементами наукової новизни дисертаційної 

роботи Жукова О.М. є: 

- вперше розроблена система спрямованого вибору технології 



виготовлення ТІУ турбомашин, що дозволяє формувати робочі поверхні 

кілець, а також контактуючі поверхні вторинного ущільнення та захисної 

втулки із заданими експлуатаційними властивостями.  

- набула подальшого розвитку технологія ЕЕЛ елементів ТІУ, які 

працюють в агресивних середовищах і виготовляються зі сталевих, нікелевих 

та бронзових сплавів. 

- дістав подальшого розвитку взаємозв’язок між технологічними 

методами формування покриттів, що забезпечують підвищення зносостійкості 

торцевих поверхонь кілець, та експлуатаційними характеристиками ТІУ. 

 

3. Практичне значення. 

Практичне значення роботи полягає в удосконаленні технології 

виготовлення елементів імпульсних торцевих ущільнень турбомашин, шляхом 

нанесення на їх робочі поверхні функціональних покриттів. Розроблені 

технологічні рекомендації підвищення зносостійкості торцевих поверхонь 

кілець, та підвищення герметичності і захисту контактуючих поверхонь 

елементів вторинного ущільнення від фреттинг-корозії, пройшли 

випробування при розробленні технології виготовлення елементів імпульсних 

торцевих ущільнень в умовах Публічного Акціонерного Товариства «Сумське 

машинобудівне науково-виробниче об’єднання».  Науково обґрунтовані 

рекомендації забезпечення необхідної якості поверхневих шарів деталей 

інтегрованими методами були покладені в основу розробленого нового 

технологічного процесу виготовлення торцевих імпульсних ущільнень 

відцентрових насосів, який пройшов промислову апробацію в умовах ТОВ 

«ТРІЗ ЛТД» (м. Суми).  Формалізована методика визначення раціонального 

варіанту технології виготовлення елементів ТІУ та модель синтезу 

інтегрованої технології, впроваджені в навчальний процес Сумського 

держаного університету. 

 

4. Оцінка достовірності та обґрунтованості положень дисертації. 

Основні наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані 

автором в дисертації є достатньо обґрунтованими, і базуються на аналізі 

монографій, статей і тез доповідей загальновизнаних у галузі авторів, 

відповідних джерел патентної інформації, результатах експериментальних 

випробувань і досліджень отриманих зразків з покриттями. Це дає підстави 

вважати їх цілком достовірними. 

 

5. Повнота викладення результатів досліджень в опублікованих 

працях 

Основні положення та результати дисертаційної роботи достатньо повно 

опубліковані в 37 наукових працях, з яких розділи у 2 монографіях (з них 1 у 

виданні, внесеному до міжнародної наукометричної бази Scopus), 9 статей у 

наукових виданнях (з них 6 у фахових виданнях з яких 4 одноосібно, 3 у 

виданнях, внесених до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of 

Science), 8 патентів на винахід, 10 патентів на корисну модель, 8 тез доповідей 



на міжнародних науково-технічних конференціях (з них 1 у виданні, 

внесеному до міжнародної наукометричної бази Scopus). У цілому, рівень і 

кількість публікацій та апробації матеріалів дисертації на конференціях 

повністю відповідають вимогам МОН України. 

 

6. Апробація результатів роботи 

Основні результати дисертаційної роботи доповідалися автором на 22-й і 

23-й Міжнародних науково-методичних конференціях «Технології ХХІ 

століття» (Суми, 2016, 2017), 13-й Міжнародній науково-технічній 

конференції «Герметичність, вібронадійність і екологічна безпека насосного і 

компресорного устаткування» (Суми, 2017), Міжнародній науково-технічній 

конференції «Матеріали, устаткування та ресурсозберігаючі технології» 

(Могильов, 2018); XIII International Conference – Electromachinihg 2018 

(Bydgoszcz, 9 –11  maja  2018) – UTP, Bydgoszcz (Poland), XV Międzynarodowa 

konferencja naukowo-techniczna SEALCONF 2018. Uszczelnienia, Pompy, 

Armatura (Kudowa Zdrój, 23–25 maja 2018) – Kudowa Zdrój (Poland), 

International conference on design, simulation, manufacturing: the innovation 

exchange (DSMIE-2018) 12–15 June 2018, Sumy, Ukraine, 2018 IEEE 8th 

International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties ( NAP-2018) 

(Zatoka, Ukraine, 9–14 September 2018). 

 

7. Оцінка змісту дисертації та її завершеності в цілому. 

Дисертаційна робота Жукова О.М. складається зі вступу, п’яти розділів, 

висновків, списку використаних джерел, 3 додатків.  

У вступі автором обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

сформульовано мету, задачі, наукову новизну, практичне значення результатів 

роботи, особистий внесок здобувача, наведено відомості про апробацію і 

структуру дисертації. 

У першому розділі виконано аналіз проблем підвищення якості 

елементів ТІУ. Наведено загальні відомості про торцеві ущільнення, 

розглянуті їх конструктивні особливості, галузі застосування, розглянуто 

матеріали і види руйнувань. Подано аналіз технологічних методів 

забезпечення показників якості робочих поверхонь ТІУ. Сформульовані мета 

та задачі досліджень. 

У другому розділі були розроблені система спрямованого вибору 

технології забезпечення необхідної якості робочих поверхонь кілець ТІУ 

шляхом аналізу і синтезу існуючих аналогів, досвіду промисловості та 

рекомендацій у вітчизняній і зарубіжній літературі.  

Результатом спрямованого вибору технології був  мінімізований за 

критерієм собівартості технологічний процес формування функціональних 

покриттів. 

 Третій розділ присвячений методиці експериментальних досліджень 

впливу різних технологій на якість поверхонь елементів ТІУ. Були розглянуті 

особливості технології електроерозійного легування. Подано результати 

досліджень процесу обробки торцевих поверхонь ТІУ іонним азотуванням,  



конденсованим іонним бомбардуванням, карбонітрацією. Наведена методика 

досліджень трибологічних властивостей елементів ТІУ, виготовлених різними 

способами. Також наведені результати стендових випробуваннь газового 

торцевого імпульсного ущільнення. 

У четвертому розділі наведені результати експериментальних 

досліджень підвищення якості робочих поверхонь елементів ТІУ 

сформованих різними методами. Подані результати досліджень нових 

технологій сульфідування та сульфоцементаціі реалізованих на базі методу 

ЕЕЛ. 

У п’ятому розділі наведені результати дослідження впливу способів 

підвищення якості елементів ТІУ на механічні властивості. Подано результати 

порівняльних трибологічних випробувань поверхонь ковзання ТІУ, 

сформованих різними методами. Наведені результати впливу 

припрацювальних покриттів на трибологічні властивості поверхонь ковзання 

ТІУ, результати досліджень зносостійкості контактуючих поверхонь деталей 

пар тертя ТІУ. Розроблені технологічні рекомендації спрямованого вибору 

найкращого матеріалу кілець ТІУ і технологій підвищення їх якості. Здійснені 

натурні випробування імпульсного газового торцевого ущільнення. 

Висновки до розділів та за результатами роботи сформульовані 

достатньо чітко і виразно та відповідають змісту дисертаційної роботи. 

Список використаних джерел досить повний і охоплює сучасні 

вітчизняні та закордонні публікації із 159 найменувань. 

Стиль викладення і мова дисертації відповідають вимогам, що 

ставляться до дисертаційних робіт. 

Автореферат за своїм змістом відповідає основним положенням 

дисертації і відображає її структуру. Наукові положення, висновки та 

рекомендації сформульовані у дисертації, ідентичні за значенням науковим 

положенням, висновкам і рекомендаціям, опублікованим в авторефераті і 

наукових публікаціях автора. 

 

8. Зауваження до змісту і оформленню дисертаційної роботи 

1. За змістом не простежується загальний для всіх методів перелік вимог 

до пар тертя, які контролювалися при дослідженнях. 

2. В основних положеннях декларуються питання забезпечення 

зносостійкості елементів ущільнень, що працюють в умовах агресивних 

середовищ і впливу кріогенних температур, однак відсутні результати 

випробувань на знос в цих умовах. 

3. В дисертаційній роботі відсутні дані про те, яким чином 

забезпечувалися необхідні вимоги до робочих поверхонь елементів ТІУ 

(площинність і шорсткість). 

4. У роботі (п.5.2, стор. 139) приведені результати трибологічних 

досліджень кілець ТІУ, виготовлених з різних металів і з різними видами 

нанесення захисних покриттів, але відсутні результати досліджень кілець, 

виготовлених традиційним способом (пара тертя «твердий сплав ВК8 - 

Силіцьований графіт»). 



5. В розділі 5, п. 5.5 роботи на стор. 157 представлені технологічні 

рекомендації спрямованого вибору найкращого матеріалу кілець ТІУ і 

технологій підвищення їх якості, які не підкріплені конкретними дослідами 

впливу оточуючого середовища. 

6.  Сторінка 163, п. 5.6 роботи - досліджена герметичність газового ТІУ, 

торцеві поверхні кілець якого піддавали цементації методом 

електроерозійного легування, з подальшим нанесенням комбінованого 

електроерозійного покриття складу ВК8 + Cu + ВК8. Для інших методів 

формування покриттів такі дослідження не проводилися. 

7. В тексті дисертації зустрічаються деякі стилістичні та орфографічні 

помилки. 

Зазначені недоліки суттєво не знижують наукову новизну та практичну 

цінність дисертаційної роботи, не впливають на висновки і рекомендації 

практичного характеру. 

 

9. Висновок про відповідність встановленим вимогам 

Дисертаційна робота Жукова Олексія Миколайовича на тему 

«Підвищення ефективності виготовлення елементів торцевих імпульсних 

ущільнень турбомашин нанесенням функціональних покриттів» є завершеною 

науковою працею та відповідає паспорту спеціальності 05.02.08 -  технологія 

машинобудування. 

За темою, актуальністю, науковою новизною, практичною значимістю 

результатів досліджень, їх апробацією та публікаціями, розглянута дисертація 

відповідає вимогам п.п. 9, 11, 12 «Порядку присудження наукових ступенів» 

від 24 липня 2013 р. № 567 щодо кандидатських дисертацій (з урахуванням 

змін, що внесені постановою КМУ від 19 серпня 2015 року №656 «Деякі 

питання реалізації статті 54 Закону України «Про вищу освіту»), а її автор 

Жуков Олексій Миколайович  заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.08 «Технологія 

машинобудування». 
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