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Актуальність теми дисертаційної роботи 

Тема дисертаційної роботи є актуальною, оскільки присвячена 

визначенню достовірних характеристик довговічності конструкційних 

матеріалів, що важливо для авіаційної, космічної та інших галузей 

промисловості. У зв’язку з істотним розкидом експериментальних даних 

виникла необхідність розробки більш точних стохастичних моделей 

повзучості і довготривалої міцності, які обґрунтовують імовірнісний 

характер руйнування та дозволяють з достатньою точністю визначати час 

до руйнування. Ця проблема особливо актуальна для визначення 

показників довготривалої міцності алюмінієвих сплавів і різних марок 

сталей, які працюють при постійних навантаженнях і високих 

температурах, коли проявляється ефект повзучості. 

Робота виконувалась у рамках науково-дослідних робіт у відділі 

міцності і надійності механічних систем Інституту технічної механіки 

Національної академії наук України і Державного космічного агентства 
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України (ІТМ НАНУ і ДКАУ). Здобувач Дояр Іван Олександрович був 

виконавцем окремих розділів при виконанні науково-дослідних робіт за 

2012 – 2015 роки в рамках фундаментальних досліджень за відомчою 

темою «Підвищення довговічності елементів конструкцій за рахунок 

збудження самоорганізаційних процесів» (шифр – III-71-11, номер 

державної реєстрації 0111U001440) та 2016 – 2017 роки за темою 

«Моделювання напружено-деформованого стану елементів конструкцій 

неоднорідної структури та прогнозування надійності і довговічності 

складних технічних систем» (шифр – III-92-16, номер державної реєстрації 

0116U004125). 

Наукова новизна, обґрунтованість і достовірність наукових 

висновків і рекомендацій 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що: автором 

розроблено стохастичну модель руйнування конструкційних матеріалів 

при повзучості, яка враховує як зміцнення так і пошкоджуваність 

матеріалу, що розширює область використання даної моделі у порівнянні з 

відомими лінійними моделями накопичення пошкоджень. 

Вперше розглянуто змішаний критерій руйнування, який є 

комбінацією параметричного та деформаційного критеріїв і враховує як 

вплив параметра пошкоджуваності, так і вплив деформації повзучості на 

час до руйнування матеріалу. 

Вперше розроблено стохастичний метод базових діаграм, що 

застосовується для екстраполяції довготривалої міцності конструкційних 

матеріалів на терміни служби, які на декілька порядків перевищують 

тривалість експериментів. 

Запропоновано методику ідентифікації сталих повзучості матеріалу, 

що базується на обробці сімейства експериментальних кривих повзучості. 

Достовірність отриманих результатів забезпечується: коректною 

математичною постановкою задачі та застосуванням сучасних розра-
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хункових засобів,  які виконувались на базі оптимізаційних методів, 

апарату теорії ймовірності та математичної статистики. Алгоритм 

розрахунку параметрів моделі було реалізовано за допомогою прикладних 

програм на мові програмування Python. Отримані результати узгоджені з 

експериментальними даними, не суперечать даним інших авторів та 

можуть бути використані для прогнозування часу до руйнування 

конструкційних матеріалів, що працюють при підвищених температурах і 

навантаженнях. 

Практична цінність і значення дисертаційної роботи полягає в 

прогнозуванні довговічності конструкційних матеріалів в умовах 

повзучості з метою оцінки їх часу до руйнування. Результати 

дисертаційної роботи впроваджені в розрахункову практику ДП «КБ 

«Південне ім. М. Я. Янгеля» (м. Дніпро). Вони використовуються для 

оцінки можливості продовження строку експлуатації окремих вузлів та 

систем виробів, у яких закінчився гарантійний строк експлуатації. 

Результати дисертаційної роботи Дояра І.О. впроваджено в навчальний 

процес на механіко-математичному факультеті ДНУ ім. О. Гончара (при 

викладанні дисциплін: математичні моделі механіки, теорія повзучості та 

в’язкопружності,   математичне  моделювання). 

Повнота викладення здобувачем основних результатів 

дисертаційної  роботи в публікаціях 

За матеріалами дисертації опубліковано 11 наукових робіт. З них 6 

статей у провідних фахових виданнях, одна з яких входить до міжнародної 

наукометричної бази – SCOPUS та перекладена на англійську мову і 

опублікована в іноземному рейтинговому журналі “Eastern-European 

Journal of Enterprise Technologies”, 5 тез доповідей у збірках праць 

міжнародних конференцій. 

В цих публікаціях основні положення та результати дисертації 

викладені достатньо повно. В працях, які опубліковано у співавторстві, 
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коректно відображено особистий внесок дисертанта, а також забезпечені 

посилання на публікації інших авторів. 

Оцінка мови, стилю та оформлення дисертації й автореферату 

Дисертаційну роботу написано українською мовою грамотно, на 

хорошому стилістичному рівні. Застосована в роботі наукова термінологія 

є загальновизнаною, стиль викладення результатів теоретичних і 

практичних досліджень, нових наукових положень, висновків і 

рекомендацій забезпечує доступність їх сприйняття та використання. 

Автореферат відповідає змісту дисертації, написаний грамотно, з 

використанням сучасної української наукової термінології. Оформлення 

дисертаційної роботи й автореферату повністю відповідає вимогам 

державних стандартів України. 

Оцінка змісту дисертаційної роботи 

Дисертація складається зі вступу, шести розділів, висновків, списку 

використаних джерел і чотирьох додатків. Повний обсяг дисертації 

становить 152 сторінки, об’єм основного тексту – 111 сторінок, 18 

рисунків, 14 таблиць. Список використаних джерел включає 153 

найменування на 16 сторінках. Додатки займають 7 сторінок. 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, сформульовано 

мету, об’єкт, предмет та задачі дослідження, визначено наукову новизну та 

практичну значимість отриманих результатів, наведено дані про апробацію 

та впровадження. Вказано на зв’язок роботи з науковими темами Інституту 

технічної механіки Національної академії наук України і Державного 

космічного агентства України, висвітлено особистий внесок здобувача та 

наведені його публікації, в яких викладений основний зміст дисертації. 

У першому розділі наведено огляд феноменологічних та 

структурних моделей руйнування конструкційних матеріалів при 

повзучості та методів прогнозування їх довговічності. Виходячи з аналізу 

джерел, присвячених тематиці дослідження, автор робить висновок про 
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необхідність розробки стохастичних методів, які б дозволили достовірно 

вести екстраполяцію параметрів довготривалої міцності конструкційних 

матеріалів на терміни служби, які на багато перевищують тривалість 

експериментів. 

У другому розділі детально проаналізовано відомі імовірнісні 

моделі  довготривалої  міцності  конструкційних  матеріалів.  Поставлена 

мета розробити узагальнену стохастичну модель руйнування при 

повзучості, яка б дозволяла за заданими значеннями напруження і 

температури визначати імовірнісний розподіл часу до руйнування 

матеріалу та застосовувалась для екстраполяції довготривалої міцності на 

терміни служби, що на декілька порядків перевищують тривалість 

експериментів. 

Третій розділ  присвячено опису механічних та кінетичних теорій 

повзучості, у яких залежності швидкості повзучості від напруження, 

температури, часу, накопиченої миттєвої пластичної деформації 

визначають рівняння, за допомогою яких може бути охарактеризований 

структурний стан матеріалу. 

У четвертому розділі представлена розроблена Дояром І.О.  

стохастична модель руйнування корозійностійкої сталі 12Х18Н10Т при 

повзучості на основі параметричного, деформаційного та змішаного 

критеріїв руйнування без урахування температурної залежності та стадії 

зміцнення. 

П’ятий розділ присвячено розробці стохастичної моделі руйнування 

алюмінієвого сплаву PA6 при повзучості на основі параметричного, 

деформаційного та змішаного критеріїв руйнування з урахуванням 

температурної залежності та  зміцнення. 

У шостому розділі розроблено стохастичний метод базових діаграм, 

який призначено для екстраполяції довготривалої міцності конструкційних 

матеріалів. 
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Висновки дисертації повністю відображають її сутність, 

сформульовані коректно, чітко і мають важливе значення для науки та 

практики. 

Зауваження до дисертаційної роботи 

1. В роботі при запропонуванні системи кінетичних рівнянь, які 

описують повзучість, доцільно було б навести більш детальні підстави до 

прийнятого вибору розглянутих залежностей; 

2. Розглянутий структурний параметр пошкоджуваності у моделі несе 

лише феноменологічний характер, зв'язок якого з реальною зміною 

структури матеріалу не розглядається. Виключається оперування 

конкретними структурними характеристиками матеріалу, що обмежує 

можливості подальших узагальнень; 

3. Недостатньо зрозуміло клас конструкційних матеріалів, для якого 

можна застосувати запропоновану модель; 

4. Оскільки у співвідношенні (5.57) має місце наближена рівність, то 

висновки  про точність і ефективність оцінювання параметрів, які 

характеризують стадію неусталеної повзучості, з математичної точки зору 

є не зовсім коректними; 

5. У тексті дисертації зустрічаються окремі стилістичні помилки. 

Зроблені зауваження суттєво не впливають на якість основних 

положень дисертаційної роботи. 

Загальні висновки. Викладені вище міркування дають можливість 

стверджувати, що дисертація Дояра Івана  Олександровича є завершеною 

науково-дослідною роботою, що містить нові науково обґрунтовані 

результати, які вирішують конкретну наукову задачу, пов’язану з 

дослідженням руйнування конструкційних матеріалів при повзучості з 

урахуванням пошкоджуваності та зміцнення. 
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За актуЕLльнiстю розв'язаного класу задач, обсягом дослiджень,

науковою новизною одержаних результатiв та ix практичною цiннiстю

дисертацiйна робота "Узагальнена стохастична модель руйнування

конструкцiйних матерiалiв при повзучостi з урахуванням пошкоджуваностi

та змiцнення" вiдповiдае вимогам <Порядку присудження наукових

ступенiв>, затвердженого Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраIни вtд 24

липня 201З р. JФ 567 зt змiнами, затвердженими Постановами Кабiнету

MiHicTpiB УкраТни J\Ф б56 вiд 19 серпня 20|5 р. та J\Ъ 1159 вiд 30.12.2015 р.,

якi висуваються до кандидатських дисертацiй, а здобувач Дояр IBaH

Олександрович заслуговуе присудження йому наукового ступеня

кандидата технiчних наук зi спецiалъностi 01.02.04 MexaHiKa

деформiвного твердого тiла.
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