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1. Актуальність теми 

Необхідність рішення даної задачі продиктована необхідністю забезпечення 

якості та зниження трудомісткості операцій механічної обробки при ремонті 

великогабаритних деталей турбоагрегатів. Недоцільність, а іноді і технічна 

неможливість демонтажу великогабаритних деталей унеможливлює їх поточний 

ремонт в умовах заводу. У цьому випадку ефективним і єдино можливим є 

використання мобільного портативного технологічного обладнання для механічної 

обробки відновлених і приєднувальних поверхонь недемонтуємих великогабаритних 

деталей і вузлів турбоагрегатів в умовах станції. Необхідність відпрацювання 

практичних рекомендацій в цьому напрямку вимагало проведення комплексу 

теоретичних і експериментальних досліджень. 

Мобільні верстати дозволяють виконувати ті ж роботи, що й стаціонарні, з двома 

лише відмінностями: не виріб доставляється до верстата, а верстат доставляється до 

оброблюваного виробу; не виріб монтується на верстаті, а верстат монтується 

безпосередньо на оброблюваному виробі, який виконує функцію несучої системи 

верстата. Мобільність створює унікальні можливості економії часу і коштів при 

ремонті важкого обладнання, габаритних виробів. Мобільні верстати дозволяють 

виконувати операції механічної обробки в дуже обмеженому просторі. 

У дисертаційній роботі авторкою було поставлено мету – забезпечення якості та 

зниження трудомісткості операцій механічної обробки при ремонті недемонтуємих 

деталей турбоагрегатів з використанням портативних мобільних металорізальних 

верстатів агрегатно-модульних конструкцій. 

Тема дисертації є частиною напрямку наукових досліджень кафедри технології 

машинобудування та металорізальних верстатів НТУ «ХПІ». Робота відповідає 

програмі розвитку гідроенергетики України до 2026 року та Енергетичній стратегії 

України до 2035р. з продовження експлуатації діючих енергоблоків АЕС. Робота 

виконана в рамках завдань, що вирішувалися АТ «Турбоатом» по інвестиційній 
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програмі технічного переозброєння до 2025 р. 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків, рекомендацій і 

їхня достовірність 

Дисертація складається із вступу, п’яти розділів основної частини, загальних 

висновків, списку використаних джерел, що містить 119 найменувань, додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 199 сторінки машинописного тексту, у тому 

числі 59 ілюстрацій, 25 таблиць, список використаних джерел на 11 сторінках, 2 

додатків на 34 сторінках. Об’єм і структура дисертаційної роботи відповідають 

вимогам, що визначені п.11 «Порядку присудження наукових ступенів». 

У введенні автор обґрунтовує актуальність обраного для дослідження 

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

про апробацію роботи, її практичну цінність. 

У першому розділі «СТАН ПРОБЛЕМИ, МЕТА І ЗАВДАННЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ» виконано аналіз організаційно-технологічні задачі, яку потрібно 

вирішувати при модернізації турбінного обладнання безпосередньо за місцем 

встановлення агрегату.  

На основі аналізу конструкторсько-технологічних характеристик турбоагрегату 

типа «Каплан» та вузлів турбіни, які потребують специфічного підходу при 

проведенні ремонту, а саме модернізації за місцем їх встановлення та доробки вузлів 

після збирання у проектне положення лінії турбоагрегату, сформульована 

необхідність заміни базових підходів з використання слюсарних методів та ручного 

інструменту на механізовану обробку портативними верстатами агрегатно-модульної 

конструкції. Маршрутна технологія ремонту вузлів гідроагрегату типа «Каплан» 

показана на прикладі Кременчуцької ГЕС. 

Огляд існуючої літератури та публікацій показав, що не існує єдиної 

всеохоплюючої теорії компоновок для портативних металорізальних верстатів. 

Актуальною залишається задача систематизації компоновок новостворюваного 

мобільного портативного технологічного обладнання з метою типізації 

компонувальних схем і подальшої уніфікації верстатів агрегатно-модульної 

конструкції для механічної обробки великогабаритних виробів. 

У другому розділі «АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПОРТАТИВНИХ МОБІЛЬНИХ 

ВЕРСТАТІВ ДЛЯ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ ПРИ  МОДЕРНІЗАЦІЇ ПО МІСЦЮ 

РОБОТИ АГРЕГАТУ» виконано аналіз технологічних підходів до ремонту деталей 

турбоагрегатів. Технології виконання робіт по доробці деталей в умовах 
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електростанції по базовому техпроцесу (доробка слюсарним способом з 

використанням ручного інструменту) та новому техпроцесу (доробка з механізацією 

робіт) веде до скорочення циклу від 20 до 28 відсотків, що значно пришвидшує період 

проведення монтажу та пуску агрегату після   модернізації.  

Проаналізовано питання наявності на ринку портативних верстатів різних 

світових фірм, такі як CLIMAX (США), MIRAGE Machines (Англія), «ARMATURA 

SERVICE» (Хорватія), METRONOM (Німеччина), SERCO (Німеччина) для 

різноманітних задач механічної обробки: розточування, фрезерування, точіння, 

свердлення. Розглянуті верстати структуровані по технологічним задачам за видами 

обробки. Зроблено висновок, що для вирішення всіх задач при модернізації ГЕС 

Дніпровського каскаду за технологічним завданням за видами обробки існуюче 

обладнання не може в повній мірі задовольнити за своїми технологічними 

параметрами, типорозмірам або рівнем компактності (можливості роботи в 

обмеженому просторі турбоагрегатів) . 

У третьому розділі «ПРОЕКТУВАННЯ СИЛОВИХ АГРЕГАТІВ ДЛЯ 

ЕЛЕМЕНТНОЇ БАЗИ ПОРТАТИВНИХ МОБІЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ АГРЕГАТНО-

МОДУЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ» розглянуто питання проектування силових 

агрегатів,як елементної бази портативних мобільних верстатів агрегатного-модульної 

конструкції для виконання технологічних операцій механічної обробки 

великогабаритних деталей турбоагрегатів.  

Для виконання завдань по фрезеруванню, точінню, розточуванню, свердленню, 

зенкеруванню, розгортанню були спроектовані та виготовлені силові агрегати з 

використанням пневматичного приводу замість електромеханічного за вимогами 

безпечної експлуатації в умовах стацій, які стали елементною базою портативних 

мобільних верстатів агрегатного-модульної конструкції. Аналіз спеціальних вимог і 

критеріїв, які висовуються до мобільних верстатів, дозволив з'ясувати, що 

ефективність портативного верстата оцінюється, в основному, його точністю, що 

залежить від жорсткості шпиндельного вузла, що становить до 40% величини 

сумарної жорсткості верстата в зоні різання.  

В роботі виконано статичний аналіз шпиндельного вала портативної 

розточувального силового агрегату, призначеного для обробки отворів великого 

діаметру. На основі аналізу відомих підходів до статичного розрахунку шпиндельних 

вузлів запропоновано математичну модель і проведений статистичний аналіз 

багатоопорного шпиндельного вала мобільного розточувального верстата для оцінки 
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його жорсткості й міцності. Для варіантів розрахункових схем шпиндельного вала 

проведена оцінка згинальної жорсткості, розрахунок згинальних переміщень 

(прогинів і кутів повороту) у робочому режимі й оцінка міцності. Аналіз результатів 

показав, що жорсткість шпиндельного вала розточувального силового агрегату  у зоні 

різання та на міжопорній ділянці, кут повороту на робочому режимі на передній опорі 

(кут перекосу) та розрахункове значення відхилення кінцевого перерізу вала на 

робочому режимі відповідають загальноприйнятим нормам  для шпиндельних валів 

розточувальних верстатів. Рівень максимальних напружень на робочому режимі є 

достатнім для забезпечення необхідного запасу міцності вала. 

У четвертому розділі «СИСТЕМАТИЗАЦІЯ КОМПОНУВАНЬ 

ПОРТАТИВНОГО МОБІЛЬНОГО МЕТАЛОРІЗАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ 

АГРЕГАТНО-МОДУЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ» розглянуто компоновки створених 

портативних мобільних верстатів на основі агрегатного-модульного принципу.  

З використанням розроблених силових агрегатів виконано синтез компоновок 

мобільних верстатів та надано технологічні рекомендації по реалізації операцій 

механічної обробки недемонтуємих деталей гідроагрегатів з використанням цих 

верстатів. Результати досліджень і рекомендації впроваджено портативні верстати у 

практику ремонту та модернізації турбоагрегатів Середньодніпровської ГЕС. За 

результатами синтезу та узагальнення компоновок розроблених портативних 

верстатів створено систематизаційну таблицю, як початок каталогу портативних 

верстатів. В якості класифікаційних ознак використовується кількість формотворчих 

рухів, положення шпиндельного вузла у просторі, вид обробки, структурна формула 

компоновки 

У п’ятому розділі «ВИКОРИСТАННЯ ПОРТАТИВНОГО МОБІЛЬНОГО 

МЕТАЛОРІЗАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ АГРЕГАТНО-МОДУЛЬНОЇ 

КОНСТРУКЦІЇ» продемонстровано компоновки портативних верстатів для 

різноманітних технічних задач по обробці деталей по місцю їх роботи коли 

виникають проблеми з точки зору робочого простору при виконанні робіт 

металорізальним обладнанням. Під подібні задачі портативні мобільні верстати 

компонуються по декільком параметрам: габарити верстата в системі компоновки, 

достатня жорсткість системи, ергономічність та безпека роботи, якість забезпечення 

обробки заданих параметрів. 

За результатами розробок та систематизації компонувань створено каталог 

портативних верстатів. Каталог портативних верстатів систематизує компонування 
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портативних металорізальних верстатів, що допоможе легше обирати необхідний за 

технічним завданням верстат із існуючих, або зробити висновок про розробку нового 

неіснуючого портативного верстату. Результати досліджень і рекомендації внесено у 

створений каталог по різноманітним задачам ремонту та модернізації турбоагрегатів 

Середньодніпровської, Кременчуцької, Канівської, Лардж ГЕС, Київської ГАЕС та 

Южно-Української АЕС. 

Достовірність досліджень, що проведені у розділах 2-5, не викликає сумнівів, 

тому що вони базуються на викликах виробництва, підтверджуються конкретністю 

постановки завдань, системному підході, мають велике практичне значення. Наукові 

положення і висновки, сформульовані в дисертації, обґрунтовані з наукової і 

технічної точки зору і підтверджуються їх практичною реалізацією. Вихідні 

положення є коректними, математичне забезпечення складають методи, що вдало 

сполучають універсальність і можливість їхньої конкретної реалізації при проведенні 

досліджень, що виконані. 

Аналіз висновків та отриманих в роботі результатів показує, що дисертація 

Іщенко М.Г. має внутрішню єдність, містить обґрунтовані і достовірні положення. 

Висновки по розділах відображають отримані результати та логіку досліджень. 

Рекомендації, розроблені в дисертації, мають практичну спрямованість, що 

підтверджується впровадженням практичних рекомендацій у виробництво. 

3. Наукова новизна 

На основі узагальнення досвіду виробників і дослідників в області розробки та 

використання портативних верстатів для механічної обробки виробів та системного 

аналізу закономірностей операцій механічної обробки при ремонті великогабаритних 

деталей турбоагрегатів під час модернізації за місцем їх встановлення та доробки 

вузлів після збирання у проектне положення лінії турбоагрегату розроблений і 

запропонований новий підхід до забезпечення якості та зниження трудомісткості 

обробки недемонтуємих деталей з використанням мобільних металорізальних 

верстатів агрегатно-модульних конструкцій в умовах станції. 

4. Значення одержаних результатів для науки і практики 

Найбільш вагомим новим науковим результатом дисертації вважаю те, що в 

результаті теоретичних та експериментальних досліджень і синтезу компоновок 

портативних верстатів розроблені практичні рекомендації щодо використання 

мобільних металорізальних верстатів агрегатно-модульних конструкцій в умовах 
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станції, що веде до скорочення циклу виконання робіт від 20 до 28 відсотків та значно 

пришвидшує період проведення монтажу та пуску агрегату після модернізації.  

Авторство наукових та практичних розробок здобувача підтверджується 

патентом України на корисну модель: спосіб установки трубок у конденсаторі 

(№122172). 

Переконуючим прикладом практичного використання результатів дисертаційної 

роботи є розроблені і впроваджені у виробництво компоновки та конструкції 

портативних мобільних верстатів, які використані при ремонті та модернізації 

турбоагрегатів ряду ГЕС та АЕС. 

5. Повнота викладення основних результатів роботи 

За результатами,  що викладені в дисертаційній роботі, опубліковано 17 робіт, 

що є достатнім відображенням змісту як до кандидатської дисертації. серед робіт, що 

опубліковані є 7 статей у наукових фахових виданнях України, 1 стаття в іноземному 

виданні, 1 патент України на корисну модель, 8 публікації у збірниках доповідей і тез 

науково-технічних конференцій,. В роботах, що надруковані в співавторстві, виділено 

особистий внесок здобувача.  

Теоретичні положення і практичні результати оригінальні, взаємопов’язані та 

отримані на основі системного аналізу. Результати роботи свідчать про особливий 

вклад здобувача в науку. Висунуті в роботі задачі послідовно вирішені автором. 

Таким чином, досягнуто поставлену мету дослідження: забезпечення якості та 

зниження трудомісткості операцій механічної обробки при ремонті недемонтуємих 

деталей турбоагрегатів. 

6. Оцінка змісту дисертації і її завершеність в цілому 

Дисертація Іщенко М.Г. відповідає паспорту спеціальності 05.02.08 - технологія 

машинобудування, затвердженим постановою президії ВАК України від 14.06.2007 за 

№ 47-08/6, оскільки спрямована на дослідження та вдосконалення технологічного 

процесу виготовлення деталей машин, що передбачено формулою спеціальності, та 

відповідає напрямам дослідження – «Технологічні основи формування точності й 

якості поверхонь деталей машин» та «Методи механічної обробки, їх стабільність і 

надійність».  

Дисертація представляє собою завершену наукову роботу, яка має внутрішню 

єдність, сукупність наукових теоретичних положень і практичних результатів, що 

свідчить про індивідуальний внесок здобувача в науку і практику. 
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Дисертація написана і оформлена згідно з вимогами. Автореферат у повній мірі 

відображає зміст дисертації. 

7. Зауваження по змісту і оформленню дисертації та автореферату, що мають 

дискусійний характер: 

1. З нашої точки зору посилаючись на паспорт спеціальності слід говорити про 

розробку ефективного методу механічної обробки великогабаритних деталей з 

використанням мобільного технологічного обладнання, який в свою чергу може 

забезпечити стабільність та надійність отримання бажаного результату в разі заміни 

базових підходів з використання слюсарних методів та ручного інструменту на 

механізовану обробку портативними верстатами, як це передбачено у відповідному 

напрямі досліджень паспорту спеціальності. 

2. У розділі 3 бажаним було б навести розрахункову схему багатоопорного валу, 

що дозволило б зняти питання щодо схеми прикладання зусиль та їх значень. Також 

не є зрозумілим як значення зусиль та крутних моментів пов’язані із прийнятими 

режимами різання для методу обробки, що розглядається. 

3. Виходячи з класичного визначення «верстат-пристосування-інструмент-

деталь» в роботі відсутня інформація саме про інструмент, який використовується 

при обробці великогабаритних деталей мобільними верстатами. 

4. В роботі наведена інформація про нові силові агрегати як елементну базу 

компонування портативних верстатів агрегатно-модульної конструкції, але немає 

інформації про використані елементи несучої системи, які є важливими з точки зору 

орієнтації силових вузлів у просторі та впливають а жорсткість та компактність 

компоновки.  

5. У дисертаційній роботі наявні граматичні помилки, описки, якість 

представлення деякого ілюстративного матеріалу є низькою (рис. 5.1, 5.2, с. 130; рис. 

5.6, с. 135). Крім того, деякі дані містять позначення російською мовою (табл. 1.5, с. 

45; рис. 3.6, с. 101; рис. 3.7, с. 102;  рис. 5.3, с. 131).  

Вказані недоліки не впливають на загальну позитивну оцінку виконаної роботи. 

8. Висновок про відповідність встановленим вимогам 

Розглядаючи дисертаційну роботу в цілому, треба оцінити її позитивно.  

Дисертація Іщенко Михайла Григоровича «Технологічне забезпечення ремонту 

великогабаритних деталей турбоагрегатів з використанням портативних верстатів 

агрегатно-модульної конструкції», що подана на здобуття наукового ступеня  
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