
ВІДГУК 

 

офіційного опонента доктора технічних наук, професора Н. Є. Калініної  

 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 теми дисертації 

У аналітичному огляді розглянуті основні аспекти, що стосуються розвитку 

жароміцних нікелевих сплавів. Проведено аналіз та систематизація їх хімічних 

складів, структурної стабільності і фазового складу, температурних 

характеристик, корозійної стійкості та механічних властивостей. Показано, що 

сучасні ливарні жароміцні нікелеві сплави являють собою складні 

багатокомпонентні системи, до  складу яких входить до 15 легувальних 

елементів, які одночасно присутні в складі різних фаз і по різному впливають на 

властивості.  

Комплексне врахування вказаних факторів суттєво ускладнює отримання 

адекватних регресійних моделей для прогнозування властивостей жароміцних 

нікелевих сплавів, що впливають на їх працездатність. Вирішення цієї 

комплексної задачі, потребує використання  ефективних методик та їх 

алгоритмів для розрахункових прогнозів найважливіших  властивостей, що і було 

пов’язано з подальшими дослідженнями. Проаналізовані сучасні підходи до 

використання розрахунково-аналітичних методів, які застосовуються для 

розробки нових жароміцних сплавів даного класу. 

В зв’язку з вищезазначеним, тема дисертації є актуальною як для теорії 

(створення комплексної методики і її алгоритму з отриманням груп нових 

математичних регресійних моделей на основі обробки розрахункової і 

експериментальної статистики), так і для практики (оптимізація складу 

розробляємого сплаву без попереднього проведення експериментів, гарантуючи 

заданий комплекс властивостей). 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дослідження за темою дисертації проводилися відповідно до плану 

наукових досліджень, проведених у Запорізькому національному технічному 

університеті за держбюджетними темами в період з 2009 по 2017 р.р. «Розвиток 
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наукових основ і принципів розробки високожароміцних економнолегованих 

нікелевих сплавів», «Розвиток теоретичних і практичних основ легування 

промислових жароміцних корозійностійких нікелевих сплавів перспективними 

елементами», а також госпдоговірними темами. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих в дисертації  

В дисертаційній роботі С.В. Гайдука на основі математичної обробки 

розрахункових і експериментальних даних за класом жароміцних нікелевих 

сплавів з використанням кореляційного аналізу і методу найменших квадратів в 

програмному комплексі MS EXCEL, отримано групи нових регресійних моделей 

для розрахунку найважливіших властивостей, які суттєво впливають на 

працездатність сплавів в умовах експлуатації. Створено алгоритм комплексної 

методики, який включає як відомі методи, так і групи отриманих регресійних 

моделей, інтегрованих в загальну схему алгоритму. 

В роботі проведений порівняльний аналіз розрахункових результатів з 

експериментальними даними при оптимізації складу розроблених сплавів. 

Показано, що групи отриманих регресійних моделей для розрахунку заданих 

властивостей є адекватними, тому їх використання слід вважати обґрунтованим. 

Крім того, прийняті вихідні положення та застосована комплексна методика і її 

алгоритм  розв’язування вказаних задач не викликають заперечень і мають 

достатній ступінь обґрунтованості. 

Достовірність результатів. Достовірність отриманих в роботі результатів 

та висновків забезпечується коректним узгодженням основних фундаментальних 

положень фізичного металознавства при комплексному застосуванні 

розрахунково-аналітичних методів з використанням комп’ютерного 

моделювання процесів, що відбуваються при кристалізації та термічній обробці в 

структурі складнолегованих жароміцних нікелевих сплавів, а також порівнянням 

результатів розрахунків з експериментальними даними. 

До основних нових наукових результатів роботи можна віднести такі 

розробки автора: 

1. Встановлено закономірності комплексного впливу легувальних елементів 

хімічного складу ливарних жароміцних нікелевих сплавів на комплекс 

найважливіших характеристик, що впливають на їх працездатність. 

2. Вперше отримано групи нових регресійних моделей для розрахунку 

параметрів: структурної стабільності, структурно-фазових, фізичних, 
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температурних, корозійних і механічних характеристик для класу 

багатокомпонентних жароміцних нікелевих сплавів.  

3. Створено алгоритм комплексної розрахунково-аналітичної методики для 

оптимізації складу жароміцних нікелевих сплавів за заданими властивостями при 

розробці як нових  складів,  так  і удосконаленні   існуючих  промислових  

сплавів. 

4. За створеним алгоритмом розроблено оптимальний склад нового 

жароміцного нікелевого сплаву марки ЗМІ-3У-М1 для виготовлення робочих 

лопаток газотурбінних установок, який перевершує за показниками 

технологічності та жароміцності промислові нікелеві сплави. 

5. На основі створеного алгоритму та експериментальних досліджень 

розроблено оптимальний склад нового зварювального корозійностійкого сплаву 

ЖС3ЛС-М, для виготовлення цільнолитих соплових апаратів двигуна. Новий 

сплав забезпечує жароміцність на рівні промислового сплаву ВЖЛ12Е, а також 

одночасно забезпечує технологічну зварювальність і корозійну стійкість на рівні 

промислового технологічно зварювального корозійностійкого сплаву ЖС3ЛС, 

значно перевершуючи його за показниками жароміцності. 

6. Результати теоретичних та експериментальних досліджень є основою для 

практичних рекомендацій по розробці оптимальних складів складнолегованих 

жароміцних нікелевих сплавів, які гарантовано забезпечують заданий комплекс 

властивостей, враховуючи умови експлуатації відповідних виробів. 

 

Основний зміст роботи 

Дисертаційна робота об’ємом 404 сторінки складається з вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Робота містить 8 

додатків, серед яких, 5 актів впровадження і 2 розрахунки економічного ефекту 

та 465 літературних посилань. 

У вступі сформульована актуальність наукової проблеми, відзначено мету, 

новизну, теоретичне значення і практичну цінність роботи. 

У першому розділі викладено аналіз досліджень за темою дисертації, 

існуючих підходів до розробки нових складів жароміцних нікелевих сплавів, 

використовуючи наукові принципи легування, а також сучасних розрахунково-

аналітичних методів дослідження і комп’ютерного моделювання процесів, в 

структурі при кристалізації або нагріванні. На основі цих досліджень 

сформульовані основні напрями досліджень дисертації.  
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Другий розділ присвячено розгляду і обгрунтуванню методів досліджень 

для досягнення поставлених в роботі цілей, що включає використані матеріали, 

послідовність застосування розрахунково-аналітичних методів досліджень із 

використанням комп’ютерного моделювання процесів, сучасних досліджень 

структури жароміцних сплавів та експериментальних методів дослідженнь. 

У третьому розділі  представлено результати встановлення кореляційних 

залежностей за визначеними групами характеристик (структурна стабільність, 

температурні, корозійні та механічні) від величин мінілегувальних комплексів, 

суми або співвідношення легувальних елементів, з отриманням нових 

регресійних моделей для прогнозування властивостей з похибками менше 5%, в 

порівнянні з експериментальними даними. Показано, що термодинамічні 

розрахунки структурно-фазових і фізичних характеристик жароміцних нікелевих 

сплавів, виконаних на основі хімічного складу з застосуванням комп’ютерного 

моделювання процесів кристалізації методом CALPHAD в програмі JMatPro, 

узгоджується з експериментальними даними. 

Використовуючи запропоновані регресійні моделі, автор отримав нові 

наукові дані стосовно впливу мінілегувальних комплексів на групи досліджених 

властивостей, які суттєво впливають на працездатність жароміцних нікелевих 

сплавів різноманітних системам легування.  

У четвертому розділі представлено результати поетапної оптимізації  за 

створеним алгоритмом комплексної методики складу нового жароміцного 

корозійностійкого нікелевого сплаву, для виготовлення робочих лопаток 

методом спрямованої кристалізації для наземних газотурбінних установок. 

Автором проведені дослідження відповідно з алгоритмом комплексної 

методики на дослідних композиціях розроблюємого сплаву, в порівнянні з 

промисловими сплавами. Розраховані показники порівняльно оцінені, що 

дозволило обрати для подальших експериментальних досліджень та випробувань 

в промислових умовах оптимального складу сплаву з присвоєнням марки ЗМІ-

3У-М1. У другій частині цього розділу приведено експериментальні дослідження 

за групами заданих характеристик розробленого сплаву ЗМІ-3У-М1. Також, 

наведено результати порівняльного аналізу розрахунків, отриманих за 

регресійними моделями, з експериментальними даними. Експериментальні дані 

підтверджують достовірність результатів, отриманих автором розрахунковим 

шляхом. 

У п’ятому  розділі представлено результати поетапної оптимізації складу 

нового  технологічно зварювального жароміцного корозійностійкого нікелевого 
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сплаву для виготовлення цільнолитих соплових апаратів двигунів. Розрахунки 

виконані за алгоритмом створеної комплексної методики.  

Автором проведені дослідження на дослідних композиціях розроблюємого 

сплаву, в порівнянні з промисловими сплавами ЖС3ЛС, ВЖЛ12Е відповідно з 

алгоритмом комплексної методики. Розраховані показники обрані для 

експериментальних досліджень та випробувань в промислових умовах 

оптимального складу сплаву ЖС3ЛС-М.  

Слід окремо зазначити, що загальна наукова цінність роботи складається в 

оптимізації експериментальної частки досліджень, що значно підвищує 

конкурентну спроможність та ефективність виконування науково-дослідних 

робіт, за рахунок зменшення витрат і часу на розробку оптимальних складів 

нових жароміцних сплавів для перспективних галузей вітчизняної 

промисловості.  

Значущість результатів роботи для науки і практики полягає в 

створенні алгоритму комплексної методики для розрахунків важливих 

характеристик для оптимізації складу сплаву за заданими критеріями без 

попереднього проведення експериментів.  

Результати роботи можуть бути використані як в науково-дослідних 

організаціях та конструкторських бюро, так і провідними моторобудівними 

підприємствами України при розробці нових газотурбінних двигунів та 

установок. Результати роботи знайшли застосування на ДП «Івченко-Прогрес», 

АТ «МОТОР СІЧ», ЗМЗ ім. В.І. Омельченка.  

За змістом роботи можна зробити такі зауваження: 

1. В розділі 2 вказується на те, що на основі запропонованих автором 

обраних складів жароміцних нікелевих сплавів оброблено розрахункові та 

експериментальні дані за групами властивостей, що впливають на їх 

працездатність, але не деталізовано, чому для досліджень обрані саме ці марки 

сплавів; 

2. Автором вказується на важливість урахування в складі жароміцних 

нікелевих сплавів сумарної кількості або співвідношення легувальних елементів 

та їх комплексного впливу на ті чи інші властивості, але при такому підході 

бажано пояснити, чому не враховується вплив кожного легувального елементу;    

3. В розділі 4, табл. 4.2 (стор. 206) в контрольованих параметрів є «вихід 

придатних литих робочих лопаток за макроструктурою». Автор вказує на рівні 

ЖС26-ВІ, але не вказує відсоток виходу; 
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4. У складі запропонованого автором сплаву ЗМІ-3У-М1 основною 

відзнакою є вміст 4% Та. У розділі 4 автор обумовлює вміст Та, але для більш 

повного обґрунтування треба було представити діаграму стану систем з 

танталом, оскільки автором встановлено звуження температурного інтервалу 

кристалізації сплаву за рахунок танталу; 

5. У складі досліджених нікелевих сплавів міститься багато 

карбідоутворюючих елементів. Для повного оцінювання їх ролі у фазовому 

складі запропонованих сплавів, бажано було навести ряд активності елементів до 

вуглецю; 

6. У розділі 3 (стор.151,156)  при аналізі  розрахунків складів жароміцних 

нікелевих сплавів наведено занадто багато посилань( більш 30), що ускладнює 

аналізування матеріалів дисертації; 

7. У розділі 4 (стор.213) наведено табл. 4.6 розрахункових результатів 

хімічного складу фаз в структурі сплаву, але немає висновків, чому в карбіді МС, 

як вказує автор, вміст танталу 52,76%, а титану – 27,29%. Очевидно, утворюєтся 

карбід більш складного складу? 

Вказані зауваження не ставлять під сумнів достовірність матеріалів 

дисертації, основних положень і висновків, не знижують теоретичну і практичну 

цінність роботи.  

Зміст дисертації, її наукові результати та висновки  достатньо повно 

викладені у 46 публікаціях, з яких 2 – монографії, 3 – статті без співавторів, 9 - 

статей в виданнях з індексом цитування, 15 – статей у фахових наукових 

журналах, 4 – патенти на винахід, 13 – тез доповідей в матеріалах міжнародних 

конференцій.   

  

Висновки щодо відповідності дисертації встановленим вимогам 

 

1. Дисертація Гайдук С.В. «Розвиток і застосування наукових принципів 

легування для розробки жароміцних нікелевих сплавів з гарантованими 

властивостями» є завершеною науковою роботою, яка у сукупності може 

бути охарактеризована як успішне вирішення науково-практичної 

проблеми забезпечення гарантованого комплексу властивостей 

жароміцних нікелевих сплавів на провідних промислових підприємствах. 

2. Реалізовано новий концептуальних підхід оптимізації складу ливарних 

жароміцних нікелевих сплавів, гарантуючи задані властивості.  

Дисертація відповідає паспорту спеціальності «Матеріалознавство». 
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