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Актуальність теми 

Створення нових композиційних матеріалів із високими протикорозійними та 

електроізоляційними властивостями є необхідною умовою розвитку промисловості. 

Останнім часом особливу увагу приділено підвищенню корозійної стійкості 

хромонікелевих сталей в агресивних середовищах, які містять хлоридні, бромідні 

або гіпохлоритні іони. Для вирішення цієї науково-технічної задачі на поверхні 

матеріалу електрохімічним шляхом формують композиційні оксидні покриття 

(КОП), що потребує розробленню складу електролітів та режимів формування, які 

визначають характеристики отриманих матеріалів. КОП можуть бути використані 

для потреб нафтохімічної, харчової галузей, автомобілебудування, авіа- та 

суднобудування, атомної енергетики. Тому дисертаційна робота Кануннікової Н.О., 

що спрямована на вирішення науково-практичної задачі розробки технологічних 

показників процесу формування металоксидних композицій на сталі 08Х18Н10 із 

необхідним набором функціональних властивостей, є актуальною та 

перспективною.  

Тема дисертаційної роботи пов’язана з науково-дослідними темами кафедри 

технічної електрохімії НТУ «ХПІ», зокрема «Дослідження кінетики електродних 

процесів в електрохімічних перетвореннях» (ДР №0118U002335); «Розробка 

електрохімічних способів отримання матеріалів та сполук подвійного призначення» 

(ДР № 0120U001002); ДР  «Розробка ресурсозберігаючих способів електрохімічного 

формування функціональних наноструктурних покриттів для потреб альтернативної 

енергетики, машинобудування та медицини» (№ 0119U002564), в яких здобувач 

брала безпосередню участь. 
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Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих в дисертаційній роботі. 

Положення та висновки, наведені в дисертаційній роботі Кануннікової Н.О., в 

достатній мірі обґрунтовані як з наукового, так і з технічного поглядів. 

Обґрунтованість отриманих у роботі наукових положень, висновків і рекомендацій 

підтверджується актами випробувань та актом використання результатів 

дисертаційної роботи у навчальному процесі кафедри технічної електрохімії НТУ 

«ХПІ» для навчання аспірантів спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія, 

які наведені в дисертаційній роботі. 

 

Достовірність результатів досліджень. 

Достовірність результатів досліджень забезпечується достатнім обсягом 

експериментального матеріалу, коректно вибраними методами дослідження, 

застосуванням сучасного обладнання, ретельним аналізом одержаних 

експериментальних даних. Достовірність теоретичних висновків підтверджується 

результатами відповідних експериментальних досліджень. 

Достовірність результатів підтверджена патентами на винахід та на корисну 

модель. Наукові результати застосовані для розробки технологічних параметрів 

формування композиційних оксидних покриттів із протикорозійними та 

електроізоляційними властивостями. Випробування підтверджені актами 

випробувань у Харківському філіалі ПАО «УКРНЕФТЕХИМПРОЕКТ», лабораторії 

Huawei Kiev Research Center.  

 

До основних нових наукових результатів дисертації слід віднести наступне: 

- експериментально визначено кінетичні закономірності катодного та 

анодного формування оксидних покриттів на сталі 08Х18Н10, що дозволило 

розробити технологію  формування композиційних матеріалів; 

- запропоновано механізми анодного та катодного формування металоксидних 

композицій на нержавіючій сталі із електролітів, які містять солі вентильних металів 

(молібден, цирконій, алюміній, титан), що склало основу для розробки нових 

електролітів одержання КОП із заданими функціональними властивостями; 
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- експериментально обґрунтовано концентрації вентильних металів у складі 

електролітів та режими електролізу, що сприяє формуванню КОП із високою 

адгезією до основи; 

- доведено, що сформовані оксидні покриття, які складаються переважно із 

оксидів Феруму, Хрому, Нікелю, Молібдену, Цирконію, Алюмінію, Титану з 

різними ступенями окиснення зазначених елементів, зменшують швидкість корозії 

сталі із металоксидними композиціями на 2-4 порядки у нейтральних хлоридних 

середовищах; 

- експериментально встановлено, що введення оксидів Титану до складу 

композиційних матеріалів суттєво збільшує електричний опір ізоляції. 

 

Значимість отриманих результатів для науки і практичного використання. 

Значимість отриманих результатів для практичного використання полягає у 

розроблених технологічних інструкціях «Формування металооксидних композицій 

на сталі 08Х18Н10» та «Електрохімічне оксидування сталі 08Х18Н10»  

затверджених у чинному порядку.  

Практична цінність полягає у використанні результатів досліджень в 

Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» при 

розробці і впровадженні в навчальний процес кафедри технічна електрохімія  курсів 

«Технологія, обладнання і проектування електрохімічних виробництв» та 

«Електрохімічний синтез функціональних матеріалів». 

Наукова цінність: одержано 1 патент на винахід та 1 патент на корисну 

модель. 

Повнота викладення результатів досліджень в опублікованих працях. 

Результати досліджень опубліковано в 16 роботах, серед яких: 3 статті у 

наукових фахових виданнях України, 1 стаття у закордонному періодичному 

фаховому виданні (SCOPUS, квартіль Q2), 1 стаття у періодичних наукових 

виданнях інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та 

розвитку Європейського Союзу (SCOPUS), 2 патенти України, один з яких на 

винахід, 9 – у матеріалах конференцій. 

Участь здобувача у роботах, що опубліковані у співавторстві, зазначена у 
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дисертаційній роботі. 

За темою дисертації зараховано 5 публікацій: 3 статті у наукових фахових 

виданнях України, 1 стаття у закордонному періодичному фаховому виданні 

(SCOPUS, квартіль Q2), 1 стаття у періодичних наукових виданнях інших держав, 

які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку Європейського 

Союзу (SCOPUS). 

Опубліковані матеріали повністю відображають зміст дисертації та 

відповідають вимогам пункту 11 Порядку проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії, Затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 6 березня 2019 р. № 167. 

 

Оцінка змісту дисертаційної роботи 

Дисертаційна робота Кануннікової Н.О. складається зі вступу, п’яти розділів, 

висновків, списку використаних джерел, 7 додатків.  

У вступі обґрунтовано науково-технічну актуальність дисертаційної роботи, 

сформульовані мета і задачі, визначено обєкт, предмет і методи дослідження, 

описано зв’язок роботи з науковими темами, надано наукову новизну та 

сформульовано практичне значення отриманих результатів. 

В першому розділі зроблено аналіз сучасних методів формування, поширених 

електролітів та режимів, властивостей композиційних оксидних покриттів на 

хромонікелевих сталях та їх механізму формування, проаналізовано перспективність 

використання в сучасній промисловості та здійснено постановку задач 

дисертаційної роботи. 

У другому розділі описано методики досліджень та вимірювальну апаратуру, 

наведено склади електролітів та режимів катодного та анодного формування 

металоксидних композицій на сталі 08Х18Н10.  

В третьому розділі для встановлення складу електролітів та режимів процесу 

формування покриттів із необхідним комплексом властивостей визначено кінетичні 

закономірності та механізми формування оксидних покриттів на сталі в молібден-, 

цирконій-, алюміній-, титанвмісних розчинах.  
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В четвертому розділі представлені результати дослідження морфології, 

елементного та фазового складу композиційних матеріалів на сталі 08Х18Н10 та 

обґрунтовано склади електролітів, режими електролізу та матеріали допоміжних 

електродів. 

Пятий розділ містить результати досліджень протикорозійних, 

електроізоляційних та трибо логічних властивостей металоксидних композицій на 

сталі 08Х18Н10. 

У шостому розділі наведено технологічні показники формування 

металоксидних композицій на сталі 08Х18Н10 із молібден-, цирконій-, алюміній-, 

титанвмісних електролітів та запропоновано карти технологічного процесу 

формування композиційних матеріалів.  

Висновки до розділів та за результатами роботи сформульовані чітко та 

відповідають змісту дисертаційної роботи.  

Список використаних джерел є досить повним і включає 176 найменувань, з 

яких переажна більшість –  публікації вітчизняних та зарубіжних дослідників за 

останні 10 років. 

Дисертаційна робота містить достатню кількість графіків, фотографій, схем, 

які ілюструють викладений матеріал. 

Анотація відображає основний зміст дисертації та достатньо повно розкриває 

наукові результати та практичну цінність роботи. 

 

Академічна доброчесність 

Порушень академічної доброчесності в дисертації та наукових публікаціях, у 

яких висвітлені основні наукові результати дисертації, не виявлено. 

 

По дисертаційній роботі можна зробити наступні зауваження: 

1. Для дослідження кінетики анодного формування композиційних оксидних 

покриттів на сталі 08Х18Н10 вибрані солі, які містять вентильні метали у різних 

формах (алюміній та цирконій – у формі катіону, тітан - оксокатіону та молібден - 

оксигеновмісного аніону). Доцільно було пояснити цей вибір.  
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2. З викладеного матеріалу не зрозуміло чи контролювався рН розчинів електролітів, 

що має суттевий вплив на формування КОП. Доцільно було внести цей показник у 

табл. 3.1 – 3.7. 

3. Дослідження впливу складу електролітів (розділ 3) на електрохімічні параметри 

анодної поведінки сталі дозволило вибрати оптимальні концентрації, зокрема натрій 

хлориду (50 г/л), яка забезпечує найдовшу область повної пасивації, алюміній 

сульфату та ін. При цьому викладення матеріалу носить декларативний характер. Не 

пояснюється суттеве зростання густини струму пасивації при збільшенні 

концентрації натрій хлориду до 60 г/л (з 30 г/л до 50 г/л спостерігалося зниження) та 

зміщення потенціалу початку виділення кисню. Не пояснюється хвилеподібна зміна 

стаціонарного потенціалу та ін. показників при збільшенні концетрації в розчині 

алюміній сульфату, натрій молібдату. 

4. У табл. 3.1 та 3.3 наведені негативні значення густини струму повної пасивації, 

що потребує пояснення. 

5. З тексту роботи незрозуміло яким чином оцінювалася адгезія КОП. Твердження 

щодо формування оксидного шару зі слабкою  адгезією та добре зчеплених шарів 

(стор. 79) потребують візуалізації або кількісної характеристики. Також 

незрозуміло, яким чином визначалася товщина покрить і оцнювалося «формування  

більш товстих оксидних матеріалів» (стор. 80) та «дуже тонких». 

6.  Щодо вивчення властивостей КОП: 

- твердження про зростання захисних властивостей КОП в ряду Ti  Zr  Mo  Al  

(стор. 93) та зменшення мікротвердості в ряду Zr  Al  Mo  Ti (стор. 126) були б 

більш коректним при викоританні зазначених вентильних металів в однаковому 

вигляді, наприклад катіони у складі солі; 

- з табл. 5.1. нерзоруміло вміст TiOSO4  у складі електроліту №5;  

- бажано було вирахувати та зазначити у скільки разів знижується швидкість корозії 

сталі з запропонованими КОП; 

- висновок про підвищення захисних властивостей покриттів на 88-94% при 

застосуванні антикору та лаку (стор. 128) потребує підтвердження, крім того 

враховуючи наведені результати вірогідно захисні властивості підвищуються до 88-

94%. 
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7. Зауваження технічного характеру: 

- при описанні методу поляризаційного опору (стор. 49) константи Тафеля позначені 

ba  та  bc, у табл. 5.1 – 5.4 ba  та  bk; 

- по тексту зустрічаються некоректні форми запису, зокрема стор. 49, стор. 110  

«розчин 10% FeCl36H2O», стор. 87 «збільшення концентрації  Al2(SO4)318H2O до 20 

г/л», оскільки концентрація солей у розчинах виготовлених з кристалогідратів буде 

дещо іншою; 

- реагенти згідно табл. 2.3 використовувалися у вигляді гідратів, а у табл. 3.2 - 3.4 та 

4.4 вказані формули безводних солей зі значеннями мас, які збігаються з табл. 2.3;  

- помилково зазначені одиніці часу (рік, замість годин, стор. 51); 

- порушена нумерація рисунків (у розділі 2, рис. 2.1 – відсутній, хоча на нього є 

посилання на стор. 46); 

- анодні вольтамперограми (рис. 3.1, 3.3, 3.7, 3.9), поляризаційні залежності (рис. 

5.4, 5.5), частотні залежності (рис. 5.26) у використаному масштабі складно 

розрізняти; 

- назви елементів не завжди співпадають з назвами простих речовин (стор. 84, 85), 

зокрема Сульфур, Ферум, Силіций, Оксиген; 

- бажано наводити концентрації розчинів для дослідження в однакових одиницях 

відсоткових (обо моль/л. 

 

Вказані недоліки не впливають на загальну позитивну оцінку виконаної 

роботи. Дисертація є актуальною і має високу наукову цінність та практичну 

значущість. 

 

ВИСНОВОК 

Дисертаційна робота Кануннікової Надії Олександрівни «Електрохімічні 

технології формування металоксидних композицій на сталі 08Х18Н10» за змістом 

відповідає спеціальності 161 – Хімічні технології та інженерія. Дисертація є 

завершеною науково-дослідною роботою, яка вирішує важливу науково-практичну 

задачу підвищення корозійної стійкості нержавіючої сталі у хлоридних середовищах 

та надання їй електроізоляційних властивостей за рахунок формування на поверхні 
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матеріалу металоксидних композицій, відповідно і розширення спектру напрямків 

застосування. Дисертаційна робота відповідає вимогам пунктів 10, 11, 12 Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, Затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167, а здобувач 

Кануннікова Надія Олександрівна, заслуговує присудження наукового ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія. 

 

  


