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ВІДГУК 

офіційного опонента Наумика Валерія Владиленовича на дисертацію 

Орендарчук Юлії Володимирівни «Наукові методи комп'ютерно- 

інтегрованого проектування технологій виготовлення відливок поршнів 

ДВЗ», представлену на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 136 – Металургія  

Актуальність теми дисертації  

Підвищення вимог до якості ливарного виробництва зумовлює 

використання нових ресурсозберігаючих інноваційних технологій. У нинішніх 

економічних реаліях міцність, довговічність, надійність у роботі йдуть поряд 

з естетичними вимогами. Це ставить на чільне місце засоби комп’ютерного 

моделювання. З іншого боку, незважаючи на зростаючі вимоги до фізико-

механічних властивостей виливків деталей машин, жорстка цінова 

конкуренція змушує враховувати також і економічну складову. За таких умов 

виграють ті підприємства, які можуть запропонувати кращу якість при 

збереженні конкурентоздатної ціни. 

Останніми роками при проектуванні двигунів внутрішнього згоряння 

беруться до уваги будь-які можливості підвищення їх потужності за рахунок 

форсування роботи двигунів за ефективним тиском та швидкістю, що, у свою 

чергу, значно збільшує механічне та теплове навантаження. Такий підхід несе 

у собі багато ризиків. Від таких «перенавантажень» надзвичайно потерпають 

деталі циліндро-поршневої групи. І в першу чергу це стосується поршнів. При 



тому, що саме останні визначають моторесурс та економічні характеристики 

двигуна. 

Зважаючи на вищесказане розробка технології виготовлення поршнів з 

використанням комп’ютерно-інтегрованого проектування з урахуванням 

впливу технологічних факторів на розміри газоусадкових дефектів поршнів є 

цілком актуальною науково-прикладною задачею, яку і поставила перед 

собою здобувачка. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень сформульованих у 

дисертації.  

У дисертації Орендарчук Ю.В. комплексно опрацьовано сучасні 

технології проектування і методи моделювання процесів виробництва литих 

поршнів а також запропоновано авторську універсальну технологію 

комплексного комп’ютерно-інтегрованого проектування поршнів. 

Використання сучасних наукових методів дозволило здобувачці комплексно і в 

повній мірі провести дисертаційне дослідження, зробити теоретичні висновки 

та надати практичні рекомендації, що можуть бути запроваджені у виробництві 

поршнів вітчизняними та зарубіжними підприємствами. 

Загалом положення, що виносяться на захист мають наукову новизну, 

практичне значення та цілком відповідають спеціальності 136 Металургія. 

Загальна характеристика роботи  

Робота складається із переліку умовних позначень, вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел інформації та одного 

додатку. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, вказано 

на зв’язок із науковими програмами, планами, темами та грантами, 

сформульовано мету і завдання дослідження, вказано на методи дослідження, 

вказано на наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, 

особистий внесок здобувача в дисертаційне дослідження, його апробацію та 

публікації. 



У першому розділі розглянуто вказано на вимоги, що пред’являються до 

литих поршнів двигунів внутрішнього згоряння, їх особливості, а також 

сучасні способи їх проектування та виготовлення. Особливу увагу у розділі 

приділено аналізу дефектуванню поршнів, а також комп’ютерно-інтегрованим 

системам аналізу теплового, напружено-деформованого стану та моделювання 

процесів лиття поршнів двигунів. Окрім того визначено перспективність та 

актуальність теми дисертаційної роботи.  

У другому розділі запропоновано методику створення 3D – моделі 

високонавантажених поршнів дизельних двигунів для їх подальшого 

виготовлення методом кокільного лиття. У розділі подається інформація щодо 

розробки конструкції виливки поршня, вибору положення виливки у формі, 

розробці ливниково-живильної системи, її живильних елементів та 

вентиляційної системи. 

У третьому розділі досліджуються умови теплообміну в системі 

виливок. Зокрема, увага приділена процесу фазового переходу під час 

охолодження та кристалізації. Цю частину дисертаційного дослідження 

присвячено комп’ютерно-інтегрованому моделюванню теплових і 

гідродинамічних процесів, створенню кінцево-різницевої моделі виливки 

поршня й технологічної оснастки, а також моделюванню процесів лиття 

поршнів ДВЗ в програмному пакеті ІКС LVMFlow. Доведено, що в ході 

аналізу динаміки охолодження виливки та фазового переходу цілком можливо 

визначити місця можливої появи дефектів газоусадкового характеру. 

Четвертий розділ присвячено питанням комп'ютерно-інтегрованого 

моделювання для визначення місць виникнення та розмірів газоусадкових 

дефектів у литих поршнях двигунів, способам досягнення проектної якості під 

час їх виготовлення. 

Встановлено, що невід’ємною частиною системного підходу до 

технології комп’ютерно-інтегрованого проектування є метод визначення 

місць розташування та розмірів дефектів у литих поршнях. Окрім того 

встановлено, що критерій Niyama дозволяє визначити місця розташування 



газоусадочних дефектів виражених в ІКС LVM Flow, що дозволило 

встановити місця, найбільш схильні до усадочних явищ, зокрема масиви 

бобики, днище поршня та область переходу від корпусу поршня до днища. 

У п’ятому розділі визначено вплив конструктивних та технологічних 

параметрів лиття, на розміри газоусадочних дефектів у литих поршнях 

методом планового експерименту. Чисельний експеримент з використанням 

результатів моделювання в ІКС LVM Flow продемонстрував, що 

запропонована технологія комп’ютерно-інтегрованого проектування є цілком 

конкурентоспроможною та буде ефективною при впровадженні її у 

виробництві литих поршнів для двигунів внутрішнього згоряння.  

Обґрунтованими є положення і висновки здобувачки, подані в 

дисертаційній роботі. Вони чітко і послідовно відображають вирішення 

поставлених завдань, дають повне розуміння щодо отриманих наукових та 

практичних результатів роботи. 

Анотація цілком лаконічно і у повній мірі відповідає змісту дисертації, 

цілком розкриває її зміст, наукову та практичну значущість.  

Загалом проведене Орендарчук Ю.В. дослідження продемонструвало її 

здатність до аналітичного мислення, вміння вірно сформулювати основні 

завдання дослідження, обґрунтувати важливі положення, узагальнення й 

висновки. 

Наукова новизна одержаних автором результатів:  

В ході дисертаційного дослідження здобувачці вдалося зробити 

самостійне завершене наукове дослідження, в ході якого було розв’язано 

низку важливих науково-прикладних задач. Зокрема, їй вдалося науково 

обґрунтувати теорію виготовлення поршнів для двигунів внутрішнього 

згоряння використовуючи технологію комп’ютерно-інтегрованого 

проектування та інженерного моделювання. У дисертаційній роботі було 

запропоновано комплексний підхід до застосування комп’ютерно-

інтегрованих систем моделювання теплових і гідродинамічних параметрів 

процесу лиття з урахуванням впливу технологічних факторів лиття на розміри 



газоусадочних дефектів поршнів. Окрім того, здобувачкою було 

запропоновано універсальну технологію комплексного моделювання, що 

дозволяє удосконалити сучасні технології виробництва литих поршнів. 

 

Оформлення дисертації. Дисертація Орендарчук Ю.В. оформлена 

згідно з нормативними вимогами і стандартами, котрі передбачені для такого 

виду робіт. Дисертація побудована логічно, з дотриманням наукового стилю, 

що оптимально поєднує складові представленого дослідження. Положення, 

висновки та пропозиції, що містяться в науковій праці, характеризуються 

завершеністю, аргументованістю та послідовністю. У дисертації відсутні 

порушення академічної доброчесності. 

 

Зауваження до дисертаційної роботи 

1) В розділі 1.5 не достатньо обґрунтовано вибір CAD пакет для вирішення 

комплексного застосування заданої задачі; 

2) Не чітко сформульовані рекомендації по виготовлення нових і модернізації 

існуючих існуючих  поршнів двигунів внутрішнього згоряння з 

комплексним застосуванням комп’ютерно- інтегрованим проектуванням;   

3) Щодо оформлення роботи слід зробити такі зауваження  

- відсутність коротких анотацій на початку розділів утруднює 

осмислення роботи; 

- в тексті дисертації зустрічаються деякі стилістичні та орфографічні 

похибки. 

Проте висловлені зауваження мають частковий характер і не знижують 

загалом позитивної оцінки виконаної роботи. 

 

Заключна оцінка дисертаційної роботи  

Висловлені  зауваження і побажання суттєво не  впливають на  загальну 

позитивну оцінку  актуального дисертаційного дослідження. Воно виконане 

на   високому науково-теоретичному рівні, є цілком  самостійним і  



 

 


