
ВIДГУК 

 

офіційного опонента доктора технічних наук, професора О. І. Балицького  

 на дисертаційну роботу С.В. Гайдука «Розвиток і застосування наукових 

принципів легування для розробки жароміцних нікелевих сплавів з 

гарантованими властивостями», 

 подану на здобуття наукового ступеня доктора технiчних наук 

 за спецiальнiстю 05.02.01 – матеріалознавство. 

 

Актуальність роботи. Дисертаційна робота С. В. Гайдука присвячена 

розвитку і застосуванню наукових принципів легування жароміцних нікелевих 

сплавів та існуючих методів, які застосовуються з метою вирішення цієї 

проблеми. Можна вважати, що в цілому задача по оптимізації складу 

жароміцних нікелевих сплавів з метою забезпечення властивостей за заданими 

критеріями вивчена і досліджена досить повно, але її розв’язання постійно 

прогресує в напрямку більш складних вимог до жароміцних матеріалів.  

Розробка нового покоління жароміцних нікелевих сплавів з заданими 

властивостями є актуальною, важливою, як з теоретичної, так і з практичної 

точки зору. 

Дисертаційна робота присвячена розвитку і застосуванню наукових 

принципів легування з метою розробки нових жароміцних нікелевих сплавів із 

заданим комплексом властивостей. Складність процесів, які виникають при 

цьому, обумовлює необхідність нового концептуального підходу до створення і 

застосування ефективних методів та алгоритмів для розв’язування комплексних 

наукоємних задач.  

Практичне та теоретичне значення зазначеної наукової задачі визначають 

актуальність поданої дисертаційної роботи та обраної теми дослідження для 

розвитку матеріалознавчих аспектів сучасного газотурбобудування. 

 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукову новизну результатів 

дисертаційного дослідження складають: 

1. Розрахунки за створеним алгоритмом комплексної методики  і 

проведення експериментальних досліджень з метою оптимізації складу нового 

ливарного технологічно зварювального жароміцного корозійностійкого 

нікелевого сплаву марки ЖС3ЛС-М, призначеного для виготовлення 

цільнолитих соплових апаратів двигуна ТВ3-117, який забезпечує жароміцність 

на рівні промислового сплаву ВЖЛ12Е, який технологічно не зварювальний та 

не має необхідної високотемпературної корозійної стійкості, а також одночасно 

забезпечує технологічну зварювальність і корозійну стійкість на рівні 

промислового технологічно зварювального корозійностійкого сплаву ЖС3ЛС, 

значно перевершуючи його за показниками жароміцності. 
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2. Нові напрацювання з систематизації хімічних складів значної кількості 

відомих промислових вітчизняних і зарубіжних жароміцних нікелевих сплавів з 

різноманітними системами легування та математичної обробки розрахункових і 

експериментальних даних за визначеними групами найважливіших властивостей, 

які суттєво впливають на їх працездатність в умовах експлуатації. 

3. Виконано розрахунки за створеним алгоритмом і проведено  

експериментальні дослідження з метою оптимізації складу нового ливарного 

жароміцного корозійностійкого нікелевого сплаву марки ЗМІ-3У-М1, 

призначеного для виготовлення робочих лопаток методом спрямованої (моно) 

кристалізації для наземних газотурбінних установок Д-336, який забезпечує 

жароміцність і технологічність на рівні промислового жароміцного 

некорозійностійкого сплаву ЖС26-ВІ, а також одночасно забезпечує 

високотемпературну корозійну стійкість на рівні промислового 

корозійностійкого сплаву ЗМІ-3У, значно перевершуючи його за показниками 

жароміцності. 

4. Отримано для класу жароміцних нікелевих сплавів групи нових 

регресійних моделей для розрахунку властивостей (структурна стабільність, 

структурно-фазові, фізичні, температурні, корозійні та механічні). 

5. Створено комплексну розрахунково-аналітичну методику і її алгоритм для 

оптимізації складу жароміцних нікелевих сплавів з метою забезпечення заданих 

властивостей, що включає як відомі методи, так і групи отриманих регресійних 

моделей, інтегрованих в загальну схему алгоритму. Показано, що без 

попереднього проведення експериментів на основі покрокового розрахунку 

характеристик за групами, можна оптимізувати хімічний склад сплаву за 

заданими критеріями, які враховують умови експлуатації. 

 

Зв'язок дисертаційного дослідження з науковими програмами, планами, 

темами. 

Дисертаційне дослідження є складовою частиною держбюджетних (ДР № 

0109U000217 ; ДР № 0111U000058) і госпдоговірних (ГД №1013 ; ГД №2813, ДР 

№ 0113U007691) тем, які виконувались відповідно до плану наукових досліджень 

кафедри «Фізичне матеріалознавство» Запорізького національного технічного 

університету. 

 

Структура дисертації. 

Дисертаційна робота має об’єм 404 сторінки і складається з анотації, вступу, 

п’яти розділів, висновків, списку 465 використаних джерел та 8 додатків, серед 

яких 5 актів впровадження та 2 розрахунки економічного ефекту. 

 

У вступі сформульована актуальність наукової проблеми, визначено мету, 

основні задачі, новизну, теоретичне значення і практичну цінність роботи.  
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Перший розділ присвячено аналітичному огляду досліджень та публікацій 

за напрямком дисертації. Показані існуючі підходи до легування сучасних 

жароміцних нікелевих сплавів, а також розглянуті існуючі розрахункові методи і 

програми комп’ютерного моделювання процесів, які відбуваються в структурі 

матеріалів у широкому температурному діапазоні. На основі цих досліджень 

сформульовано основні напрями досліджень дисертації. 

 

У другому розділі розглянуті і обґрунтовані методи досліджень, які були 

використані для досягнення поставлених в роботі цілей, що включає обрані 

сплави, послідовність застосування розрахунково-аналітичних методів 

досліджень із використанням комп’ютерного моделювання процесів, що 

відбуваються в широкому діапазоні температур в структурі жароміцних 

нікелевих сплавів та експериментальних методів досліджень. 

 

У третьому розділі представлено результати встановлення кореляційних 

залежностей за групами характеристик (структурна стабільність, температурні, 

корозійні та механічні) від величин мінілегувальних комплексів, суми або 

співвідношення легувальних елементів в складі жароміцних нікелевих сплавів з 

різноманітними системами легування та отримання на цій основі нових 

регресійних моделей для розрахункового прогнозу цих властивостей за 

визначеними групами з похибками менше 5%, в порівнянні з 

експериментальними даними.  

Використовуючи розроблені регресійні моделі, автор отримав нові наукові 

дані стосовно впливу мінілегувальних комплексів на групи досліджених 

властивостей. Показано, що при виконані термодинамічних розрахунків 

структурно-фазових і фізичних характеристик для жароміцних нікелевих сплавів 

на основі їх хімічного складу, з використанням комп’ютерного моделювання 

процесів кристалізації в програмі JMatPro, похибки розрахунків складають 

менше 5%, в порівнянні з експериментальними даними.  

 

У четвертому розділі представлено результати з оптимізації  складу 

нового ливарного жароміцного корозійностійкого нікелевого сплаву за 

створеним алгоритмом комплексної методики, призначеного для виготовлення 

робочих лопаток методом спрямованої монокристалізації, що призначені для 

наземних газотурбінних установок Д-336.  

Автором проведені розрахунки за групами властивостей відповідно з 

алгоритмом комплексної методики на обраних композиціях сплаву та порівняно 

з промисловими сплавами ЗМІ-3У і ЖС26-ВІ. Розраховані за групами 

властивостей показники узагальнено, що дозволило обрати для подальших 
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експериментальних досліджень та випробувань в промислових умовах 

оптимальний склад сплаву з присвоєнням марки ЗМІ-3У-М1.  

Приведені результати аналізу розрахунків, отриманих за регресійними 

моделями порівняно з експериментальними даними. Показано, що 

експериментальні дані підтверджують достовірність результатів розрахунків, 

отриманих автором. 

 

У п’ятому  розділі представлено результати оптимізації складу нового 

ливарного технологічно зварювального жароміцного корозійностійкого 

нікелевого сплаву, призначеного для виготовлення цільнолитих соплових 

апаратів двигунів ТВ3-117, виконаних за алгоритмом створеної комплексної 

методики.  

На обраних автором композиціях нового сплаву проведені розрахунки за 

групами властивостей та порівняно з промисловими сплавами ЖС3ЛС і ВЖЛ12Е 

відповідно з алгоритмом комплексної методики. Розраховані за заданими 

групами властивостей показники були узагальнені, що дозволило обрати для 

експериментальних досліджень та випробувань в промислових умовах 

оптимального складу з присвоєною маркою ЖС3ЛС-М.  

Приведено експериментальні дослідження за групами заданих 

характеристик оптимального складу ЖС3ЛС-М в порівнянні з результатами 

розрахунків за отриманими регресійними моделями. Експериментальні дані 

підтверджують достовірність і збіжність з розрахунковими результатами, 

отриманих автором. 

Наукова цінність роботи полягає в підвищені ефективності виконання 

науково-дослідної роботи та її конкурентної спроможності за рахунок зменшення 

часу і витрат на розробку і впровадження нових вітчизняних жароміцних 

нікелевих сплавів для моторобудівних підприємств України.  

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих в дисертації забезпечується використанням та коректним 

узгодженням основних фундаментальних положень фізичного металознавства із 

застосуванням розрахунково-аналітичних методів та методів комп’ютерного 

моделювання процесів структурних і фазових перетворень, а також зіставленням 

одержаних автором розрахункових результатів з даними експериментів, 

отриманих стандартними методами експериментальних досліджень. 

Наукові положення дисертації, основні результати дослiджень, висновки i 

рекомендації автора достатньо обґрунтовані та відображають особистий внесок 

здобувача в досягнення мети дослідження. 
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Практичні результати роботи.  

Теоретичне значення роботи полягає у можливості узагальнення механізмів 

впливу легувальних елементів на групи властивостей жароміцних нікелевих 

сплавів та використання розробленої комплексної методики і її алгоритму для 

оптимізації їхнього складу за заданими властивостями без проведення 

попередніх експериментів.          

Практична цінність дисертаційної роботи полягає у вирішенні широкого 

кола задач з розрахунку властивостей за групами, що суттєво впливає на 

працездатність сплавів цього класу, враховуючи умови експлуатації.  

Одержанi автором науковi результати є важливими для практики при 

впровадженні в промисловість як нових сплавів, так і удосконалених складів 

існуючих промислових марок.  

Практична цінність отриманих результатів підтверджена наведеними у 

додатку документами про впровадження результатiв дисертацiї на 

моторобудівних пiдприємствах України. Результати дисертаційної роботи 

знайшли застосування у навчальному процесі кафедри «Фізичного 

матеріалознавства» Запорізького національного технічного університету. 

Результати роботи можуть бути рекомендовані для більш широкого 

використання у науково-дослiдних закладах i проектних організаціях галузі 

турбомашинобудування. 

 

Публікації за темою дисертації. Основнi результати дослiджень і 

сформульованi у дисертацiї науковi положення, висновки та рекомендацiї у 

повному обсязi викладено у 46 публікованих працях, серед яких 2 монографії, 3 

статті без співавторів, 9 статей у виданнях з індексом цитування, 15 статей у 

фахових наукових журналах, 4 патенти на винахід, 13 тез доповідей в матеріалах 

вітчизняних і міжнародних конференцій. 

 

Відповідність автореферату основним положенням дисертації. 

Автореферат ґрунтовно відображає зміст, основні положення та результати 

дисертаційної роботи, а висновки автореферату і дисертації повністю ідентичні. 

 

Зауваження до дисертації.  Розгляд дисертаційної роботи виявив ряд 

недоліків: 

1. На початку загальних висновків до дисертаційної роботи бракує 

узагальнюючого речення, в якому слід було б більш чітко сформулювати внесок 

здобувача у вирішенні матеріалознавчих завдань роботи та підвищенні 

експлуатаційних властивостей жароміцних нікелевих сплавів, використання 

розробленої комплексної методики і її алгоритму для оптимізації їхнього складу.  



 6 

2. Показано, що в результаті математичної обробки розрахункових і 

експериментальних даних за систематизованими хімічними складами 

жароміцних нікелевих сплавів з різноманітними системами легування визначені 

основні групи властивостей, які впливають на їх працездатність, але не достатньо 

висвітлено, як визначалися обрані групи за впливом на конкретні експлуатаційні 

властивості. 

3. Робота зосереджена на дослідженні основних етапів технологічного процесу 

створення жароміцних нікелевих сплавів направленої кристалізації у виробах, що 

визначають тривалість їх експлуатації, забезпеченні працездатного стану за 

допомогою вивчення зміни структури і складу, приведено вигляд зварних тріщин на 

рис. 5.16 (стор.299), але немає постійної прив’язки до найбільш інформативного у 

цих випадках оціночного параметру експлуатаційних  властивостей – 

тріщиностійкості. 

4. Є стилістичні помилки, зокрема на стор.138 (підпис до рис.2.5): вжито 

термін кольцівим, замість кільцевим, а також повтори та використання деяких 

слів у невластивій формі (стор. 260, кристалевих), помічено опечатки. 

5. Результати досліджень наведені дисертації в достатній мірі опубліковані у 

фахових виданнях та виданнях, що внесені до реєстру деяких міжнародних 

наукометричних баз даних, проте в майбутньому, маючи такі вагомі наукові 

результати, слід було б опублікувати їх у виданнях бази Scopus з високим імпакт-

фактором. 

Однак, ці зауваження не мають принципового характеру та не знижують 

загальної позитивної оцінки роботи. 

 

Висновки щодо відповідності дисертації встановленим вимогам МОН 

України. 

В цілому подана дисертація виконана на високому науковому рівні і є 

цілісною завершеною кваліфікаційною науковою працею, в якій одержано нові 

наукові результати, що у сукупності є вагомим внеском у розвиток наукових 

принципів легування та методів розробки жароміцних нікелевих сплавів, які 

гарантовано забезпечують комплекс заданих властивостей. 

Загальні висновки дисертаційної роботи повністю відповідають меті та 

поставленим завданням. 

Автореферат у повній мірі відображає основний зміст, результати та 

висновки дисертаційної роботи і є ідентичним положенням дисертації. 

Наведені в авторефераті та дисертації публікації повністю висвітлюють 

основні наукові результати дисертаційного дослідження. 

Оформлення дисертації і автореферату відповідають вимогам МОН України. 

Тема, зміст та результати дисертації відповідають паспорту спеціальності 

05.02.01 – матеріалознавство (технічні науки). 
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