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1. Актуальність теми досліджень 

 

Дисертаційну роботу виконано у  Сумському національному аграрному 

університеті на актуальну тематику з розробки технології нанесення  

покриттів для елементів турбомашин.  

Рецензована робота містить: дві анотації, українською і англійською 

мовами, вступ, п’ять розділів, загальні висновки по роботі, перелік 

літературних джерел, який налічує 159 найменувань та додатки. 

Дисертаційна робота спрямована на вирішення актуальної науково-

технічної задачі в галузі технології насосо- та турбобудування, яка пов’язана 

з підвищенням ресурсу ущільнювальних вузлів. 

Однією з основних задач сучасного насосо - та турбобудування є 

підвищення надійності та довговічності деталей. Використання  покриттів  

для  деталей, які експлуатуються в умовах підвищених рисків потребує 

підвищення експлуатаційних властивостей  поверхонь таких як,  

зносостійкість,  міцність та ін.  Це можна зробити за допомогою 

технологічних методів (електроерозійне легування, конденсоване іонне 

бомбардування та ін.) які служать резервом зниження собівартості виробу.  

Але в цьому напрямі ще недостатньо дослідженими і тому не зовсім 

зрозумілим є  питання які пов’язані з механізм формування поверхневих 

шарів деталей. 

Важливою залишається проблема створення зносостійких 

антіфрікційних матеріалів та захисних плівок, які можуть забезпечити 

початкову геометрію поверхонь, що труться.  

Тому вирішення науково-технологічної задачі виготовлення деталей 

торцевих імпульсних ущільнень  зі зміцненням робочих поверхонь 

технологічними методами  для підвищення ресурсу роботи обладнання під 

час експлуатації в агресивних і абразивних середовищах є актуальним. 

Дослідження проведено відповідно до тематики господарсько- 

розрахункових та держбюджетних науково-дослідних робіт Міністерства 

освіти і науки України «Розробка енергозберігаючих технологій для 

забезпечення експлуатаційних властивостей деталей» (НДР № 0116U002756) 

та «Розробка технологій підвищення якості елементів торцевих імпульсних 

ущільнень комбінованими технологіями електроерозійного легування» (№1-

9-1)   де дисертант був виконавцем окремих розділів. Отже, рецензована 

дисертаційна робота  Жукова О.М. є актуальною і відповідає планам 

наукових досліджень Сумського національного аграрного університету. 



2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій 

 

Вказана вимога забезпечується системним підходом, чіткістю та 

послідовністю постановки задач дослідження. В дисертації автором 

поставлено і вирішено задачу, яка обумовила застосування теоретичних та 

експериментальних досліджень з використанням 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 Сумського національного 

аграрного університету. 

 

3. Достовірність наукових результатів та висновків 

 

У дисертаційній роботі значну увагу приділено теоретичній 

обґрунтованості основних наукових положень та висновків. Отримані 

результати теоретичних, технологічних, фізико-механічних, випробовувань 

на зношування не протирічать існуючим, перевіреним експериментально, 

логічно доповнюючи їх. 

Теоретичні дослідження проводили з використанням фундаментальних 

засад технології машинобудування, системного аналізу, теорію графів, 

алгебри логіки.  Як метод оптимізації застосовано метод мінімальних 

перерізів. Експериментальні дослідження проводили за допомогою 

металографічного, дюрометрічного та рентгеноструктурного аналізу. 

Прийняті в роботі основні положення та припущення є коректними, 

рекомендації та висновки є науково обґрунтованими, а отримані результати 

досліджень – достовірними. 

Основні висновки роботи узгоджуються з відомими даними 

теоретичних і експериментальних досліджень. 

 

3. Наукова новизна результатів дисертації 

 

Із змісту дисертації випливає, що під час реалізації, поставленої в 

дисертаційній роботі мети, сформульовано наукову новизну щодо предмету 

дослідження, яка полягає в рішенні задачі по встановленні особливостей 

формування поверхневого шару деталей торцевих імпульсних ущільнень 

турбомашин технологічними методами для покращення експлуатаційних 

характеристик, при цьому: 

− вперше розроблено систему спрямованого вибору технології 

виготовлення торцевих імпульсних ущільнень турбомашин, яка дозволяє 

формувати робочі поверхні елементів ущільнень с заданими 

експлуатаційними властивостями; 



− набула подальшого розвитку технологія електроерозіоного легування 

елементів торцевих імпульсних ущільнень, які працюють в агресивних 

середовищах та виготовляються зі стальних, нікелевих та бронзових сплавів; 

− доведено доцільність нанесення на робочі поверхні на деталі зі сталі 

та нікелевих сплавів багатошарових комбінованих електроерозійних 

покриттів, сформованих відповідно послідовностями ВК8+Cu+ВК8 і ВК8 

+ВК8+Cu та цементації методом електроерозійного легування, що збільшує 

товщину шару підвищеної твердості; 

− вперше технології сульфудування та сульфоцементації, які 

використовують для зміцнення сталевих поверхонь хіміко- термічною 

обробкою, реалізовані  електроерозійним легуванням.  

 

5. Практична цінність отриманих результатів 

  

 Розроблені технології впроваджено у виробництво у ПАТ «СМНВО» 

(м.Суми) та у  ТОВ«ТРІЗ ЛТД» (м.Суми) під час виготовлення торцевих 

імпульсних ущільнень відцентрових насосів з сумарним економічним 

ефектом 450000 грн. Результати дисертаційної роботи впроваджено в 

навчальний процес на кафедрі загальної механіки Сумського державного 

університету. 

Технічну новизну розробок захищено 10 патентами на корисні моделі 

та 8 патентами на винаходи. 

 

6. Повнота викладу в опублікованих працях основних результатів 

дисертації та апробація. Мова та стиль дисертації 

 

За результатами наукових досліджень автором опубліковано 37 

наукових праць, з яких розділи  у 2 монографіях (з них 1 у виданні, 

внесеному до міжнародної наукометрічної  Scopus), 9 статей  у наукових 

виданнях,  3  з яких у журналах, що включені до наукометричних баз Scopus   

та Web of Science, 3 статті в зарубіжних виданнях, 4 – одноосібні; 18  патенти 

на винаходи та корисні моделі,  8 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. 

 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 які сформульовані у дисертації Жукова О. М. «Підвищення 

ефективності виготовлення елементів торцевих імпульсних ущільнень 



турбомашин нанесенням функціональних покриттів»,  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 при розробці системи спрямованого вибору в якості 

технологічних обмежень використовується критерій якості виготовлення 

елементів ущільнень. Які параметри розуміються під критерієм якості 

виготовлення елементів ущільнення? Чи використовуються обмеження по 

енергетичних параметрах (силі, потужності), по параметрах міцності 

обладнання та інструменту, по продуктивності. 

2. У роботі майже відсутня інформація про можливість застосування 

механічної обробки поверхні, сформованої технологічними методами, які 

досліджуються. 

3. У роботі вирішуються задачі, пов'язані зі збільшенням міжремонтних 

термінів служби турбомашин. Допомагає встановити закономірності 

виникнення відмови – теорія надійності. Здобувач досліджує процеси, що 

повільно протікають, тобто, які проходять протягом усього періоду 

експлуатації, проте критерії надійності не надає та не аналізує. 

4. У третьому і четвертому розділах здобувач наводить результати 

досліджень застосування без абразивної ультразвукової фінішної обробки 

(БУФО). Відомо, що цей метод позитивно впливає на усунення наросту на 

інструменті, зменшення сили тертя і якість поверхні. Проте, незрозуміло як 

БУФО впливає на продуктивність, як коливання впливають на зміну 

шорсткості і точності (які вони до БУФО і після). 

5. У п'ятому розділі здобувач надає значення при випробуваннях 

торцевих імпульсних ущільнень. Проте, як вони змінюються в часі 

експлуатації порівняно з іншими аналогами, не наводиться. За зміною 

витоків можна робити висновок про зміну об'ємного ККД турбомашини. 

У дисертаційній роботі зустрічаються окремі невдалі технічні звороти та 

граматичні помилки.  

Зазначені вище зауваження не мають істотного значення та не знижують 

наукового рівня дисертаційної роботи. 

 

8. Загальні висновки до дисертаційної роботи 

 

На основі вивчення дисертаційної роботи, автореферату, публікацій, 

патентів вважаю, що робота є завершеною, цілісною науковою працею, 

присвяченою вирішенню науково-прикладної задачі  щодо розробки та 

дослідження   технологічних засобів підвищення ресурсу  турбомашин 



 


