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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційну роботу  

Шевченко Світлани Михайлівни 

«Технологічне забезпечення зносостійкості деталей машин методами 

хіміко-термічної та алмазно-абразивної обробок», 

представлену на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

за спеціальністю 05.02.08 – технологія машинобудування 

 

1. Актуальність теми досліджень 

Дисертаційну роботу виконано у національному технічному університеті 

«Харківський політехнічний університет» на актуальну тематику з дослідження 

та розробки технології зміцнення поверхонь деталей, які працюють в умовах 

тертя та ударних навантажень.  

Рецензована робота містить: дві анотації, українською і англійською 

мовами, вступ, п’ять розділів, загальні висновки, перелік літературних джерел, 

який налічує 286 найменувань та додатки. 

Дисертаційна робота спрямована на вирішення актуальної науково-

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

підвищенням ресурсу роботи деталей. 

Однією з основних задач сучасного машинобудування є підвищення 

конкурентоспроможності виробів за умови економії дороговартісних 

матеріалів. Ефективним напрямом у вирішенні цієї задачі для досягнення 

високих експлуатаційних показників поверхонь деталей є використання 

технологій, які зміцнюють їх поверхневі шари.  

Серед методів, які використовують для зміцнення, можна виділити 

хіміко-термічну обробку, але найбільш традиційні та розповсюджені її 

технологічні операції інколи спричиняють зниження параметрів точності 

деталі, а сформовані шари мають низький опір ударним навантаженням тощо.  

Для деталей, які експлуатуються в екстремальних умовах, виникає 

потреба у підвищенні експлуатаційних властивостей поверхонь таких як, 

зносостійкість, міцність та ін. Це можна забезпечити за допомогою 

технологічних методів, які не потребують використання додаткових 

технологічних операцій зміцнення та служать резервом зниження собівартості 

виготовлення виробів. До цих методів можна віднести і шліфування, яке за 

певних режимів різання забезпечує зміцнення поверхневих шарів.  

Але в цьому напрямку ще недостатньо дослідженими і тому не зовсім 

зрозумілим є питання, які пов’язані з механізм формування поверхневих шарів 

деталей під час виконання операцій шліфування. 

Важливою залишається проблема створення зносостійких 
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антифрикційних шарів, які забезпечать збереження початкової геометрії 

робочих поверхонь, що труться.  

Тому вирішення науково-технологічної задачі виготовлення деталей зі 

зміцненням робочих поверхонь технологічними методами для підвищення 

ресурсу роботи обладнання під час експлуатації в умовах тертя та ударних 

навантажень є актуальним. 

Дослідження проведено відповідно до тематики  держбюджетних 

науково-дослідних робіт Міністерства освіти і науки України «Розробка 

наукових основ структурної інженерії вакуумно-плазмових багатошарових 

надтвердих захисних покриттів» (ДР № 0116U000853), «Розробка 

матеріалознавчих основ використання високопродуктивних іонно-плазмових 

технологій для трьохрівневої інженерної поверхні» (ДР № 0118U002044) та 

гозпдоговірної роботи (Договір № 20616) «Дослідження кілець підшипників у 

частині визначення відсотка залишкового аустеніту рентгеноструктурним 

методом».  

Отже, рецензована дисертаційна робота Шевченко С. М. є актуальною і 

відповідає планам наукових досліджень Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний університет». 

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій 

Вказана вимога забезпечується системним підходом, чіткістю та 

послідовністю постановки задач дослідження. В дисертації авторкою 

поставлено і вирішено задачу, яка обумовила застосування теоретичних та 

експериментальних досліджень з використанням технологічного обладнання, 

сучасних методик досліджень, випробувального обладнання, стендів та 

комп’ютерної техніки. 

У вступі авторка 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 опублікованих праць.  

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

використання сучасних технологій зміцнення сталевих деталей показано, що не 

існує універсального методу, здатного посилити ту чи іншу експлуатаційну 

властивість. Для цього розглянуто достатньо велику кількість опублікованих 

робіт (всього 286 джерел), включно фундаментальні, оглядові та закордонні. 

Зроблено висновок, що конкретні умови експлуатації деталей потребують 

використання різноманітних зміцнюючих технологій. Проведений аналіз 
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дозволив визначити напрямки досліджень для вирішання поставлених завдань. 

У другому розділі сформульовано передумови використання 

комплексних технологій зміцнення, що включають іонне азотуванням та 

електро-ерозійне алмазне шліфування. Запропоновано оцінювати можливість 

формування зміцненого шару, який отримують під час виконання 

технологічного процесу з урахуванням енергетичного впливу на заготовку. 

З метою визначення параметрів зміцненого шару проведено моделювання 

процесу дифузії азоту в легованій сталі. Одержано залежності енергетичного 

коефіцієнту, який обумовлює виникання «білих шарів» під час проведення 

операцій електро-ерозійного алмазного та абразивного шліфування.  

З урахуванням енергетичного коефіцієнта отримано формулу для 

визначення глибини зміцненого шару. Для визначення параметрів шліфування 

під час виходжування для усунення ерозійних «лунок» отримано залежність, 

яка дає можливість визначити тривалість операції виходжування.  

У третьому розділі наведено методику та описано техніку 

експериментальних досліджень технологій зміцнення комплексним іонним 

азотуванням та електро-ерозійним алмазним шліфуванням. Наведено зміст та 

послідовність виконання технологічних операцій технологічного процесу 

комплексного іонного азотування та режимні параметри електро-ерозійного 

алмазного шліфування.  

У четвертому розділі наведено результати експериментальних досліджень 

стану поверхневих шарів деталей після комплексного іонного азотування та 

електро-ерозійного алмазного шліфування. Показано, що послідовність 

технологічних операцій під час комплексного іонного азотування заготовок 

різного діаметра значно впливає на глибину та зону зміцнення. Застосування 

гартування з низьким відпуском після азотування формує високу стійкість до 

зношування в умовах ударних навантажень пуансонів. Для збільшення глибини 

проникнення азоту в поверхню сталевих заготовок діаметром більше ніж 4 мм 

для деталей, які працюють в умовах стискаючих навантажень та значного 

зносу, рекомендовано використовувати технологічний процес з подвійним 

азотуванням та наступним гартуванням і нормалізацією. 

Визначено розподіл концентрації азоту (який впливає на ступінь 

зміцнення) в поверхневому шарі після електро-ерозійного алмазного 

шліфування. 

Досліджено вплив вихідної структури поверхневих шарів на здатність до 

зміцнення під час електро-ерозійного алмазного шліфування. Результати 

дослідження показали високу зносостійкість поверхневих шарів зі структурою 

гарденіту (отриманого з використанням визначених режимів шліфування з 

виходжуванням) за практично однакового коефіцієнта тертя контактуючих 
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поверхонь.  

У п’ятому розділі дано практичні рекомендації щодо використання 

розробленої технології комплексного іонного азотування та електро-ерозійного 

алмазного шліфування. Завдяки запропонованій технології одинарного та 

подвійного азотування (в залежності від величини діаметра) для виробів таких, 

як пуансони, штампи та ін., дорогі сталі можуть бути замінені на більш дешеві. 

Ресурс експлуатації пуансонів зріз в 1,8–2 рази.  

Запропоновано технологічні режими електро-ерозійного алмазного 

шліфування, які забезпечують потрібні характеристики поверхневих шарів 

заготовок зі сталей із заданим вмістом вуглецю.  

Наукові положення, загальні висновки і розроблені рекомендації у роботі 

мають високий ступінь наукової обґрунтованості та практичної доцільності. Це 

підтверджується також впровадженням результатів дисертаційного 

дослідження у виробництво та навчальний процес Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний університет». 

 

3. Достовірність наукових результатів та висновків 

У дисертаційній роботі значну увагу приділено  обґрунтованості 

основних наукових положень та висновків. Отримані результати теоретичних, 

технологічних, механічних випробовувань не суперечать існуючим, 

перевіреним експериментально, логічно доповнюючи їх. 

Дослідження проводилися з використанням фундаментальних засад 

технології машинобудування та теорії різання. Моделювання проводилося за 

допомогою програмного продукту COMSOL Multiphysics 5.5. 

Для дослідження фізико-механічного показників поверхневих шарів 

використовували оптичні та електроні мікроскопи, а також метод 

рентгенівського структурного аналізу. Параметри шорсткості досліджували за 

допомогою приладу Surtronic 3+. 

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. 

4. Наукова новизна результатів дисертації 

Під час реалізації, поставленої в дисертаційній роботі мети, 

сформульовано наукову новизну щодо предмету дослідження, яка полягає в 

підтвердженні можливості створення оптимальних технологічних умов 
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зміцнення поверхні деталей машин та інструментів на етапах технологічного 

процесу обробки комплексним іонним азотуванням за рахунок глибинного 

легування азотом та електро-ерозійним алмазним шліфуванням за рахунок 

формування безструктурного мартенситу – гарденіту. При цьому вперше: 

- для операції шліфування отримані залежності, які визначають 

характер енергетичного впливу, що сприяє утворенню «білого шару» під час 

зміцнення сталевих деталей, і враховують деформаційний чинник у зоні 

різання; 

- запропоновано раціональну структуру технологічного процесу 

комплексного іонного азотування, що забезпечує поверхневе зміцнення деталей 

машин та інструментів, які працюють в умовах зносу та ударних навантажень, 

що дозволило збільшити їх ресурс роботи; 

- визначено влив вихідного структурного стану металу, концентрації 

вуглецю та його розподіл за глибиною «білого шару» після проведення 

зміцнюючого електро-ерозійного алмазного шліфування на мікротвердість, 

ступінь зміцнення, характеристики субструктури та розміри поверхневих 

ерозійних дефектів, що далє змогу керувати технологічними параметрами 

процесу зміцнення поверхневих шарів деталей; 

отримали подальший розвиток: 

- теорія формування структури поверхневих шарів, визначено 

фактори її стабільності та причини виникнення після комплексного іонного 

азотування дефектного шару, який усувається у подальшому механічною 

обробкою. 

5. Практична цінність отриманих результатів 

Розроблені технології впроваджено у виробництво на ТОВ «ГА Проект» 

та на ПАТ «ХАРКІВПРОДМАШ» для зміцнення заготовок матриць та 

пуансонів. Результати дисертаційної роботи впроваджено в навчальний процес 

на кафедрі «Матеріалознавство» Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний університет» для студентів спеціальностей 131 – 

Прикладна механіка, 132 – Матеріалознавство та 142 – Енергетичне 

машинобудування. 

Технічну новизну розробок захищено патентом України на корисну 

модель. 

6. Повнота викладу в опублікованих працях основних результатів 

дисертації та апробація. Мова та стиль дисертації 

За результатами наукових досліджень авторкою опубліковано 16 

наукових праць, 5 статей у наукових фахових виданнях України, 2 з яких у 

журналах, що включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science, 3 
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статті в закордонних, одержано 1 патент на корисну модель, 7 публікацій у 

збірниках матеріалів конференцій, в тому числі і міжнародних науково-

технічних конференціях. Судячи зі змісту друкованих праць можна 

стверджувати про повноту висвітлення здобувачкою основних положень 

дисертаційної роботи у вказаних публікаціях та патенті. 

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,  науково обґрунтовані, аргументовані, 

достовірні. 

Дисертаційна робота 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. Процес іонного азотування, який досліджується, потребує спеціального 

обладнання. У роботі не вказано чи можливо проводити комплексну обробку за 

допомогою класичного (пічного) азотування?  

2. Яких максимальних розмірів та форми можуть деталі, що зміцнюються 

за технологією, що досліджується? Як тип обладнання, що використовується 

вливає на рівномірність насичення поверхневого шару азотом?  

3. Із четвертого розділу не зрозуміло як було вибрано технологічні 

режими електро-ерозійного алмазного шліфування? 

4. Результати зміцнення поверхні методами, які досліджувалися бажано 

було б порівняти із результатами зміцнення іншими поширеними 

технологічними методами. 

5. Недостатньо повною мірою висвітлюється питання еволюційної зміни 

характеристик шліфувального круга. Наприклад, як змінюється його стійкість? 

6. Деякі рисунки виконані не зовсім якісно. 

7. 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. 
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