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офщшного опонента на дисертацшну роботу Шифр1на Свгена 1сайовича "Розвиток 

теори та технолог1Й безперервноУ та безоправочноУ прокатки на основ! комплексного 

врахування фактор1в, що зумовлюють Ух яккть", представлену на здобуття паукового 

ступени доктора техн1чних наук за спец!альн1стю 05.03.05 - Процеси та машини обробки 

тиском. 

Оц!нка структури та зм1сту дисертаци, Дисертац1я складаеться 31 вступу, п'яти 

роздшв, висновюв, списку використаних джерел з 179 найменувань на 22 стор1нках та 19 

додатюв на 56 стор1нках. Загальний обсяг дисертаци становить 318 сторхнок, з них - 262 

стор1нки основного тексту, 45 рисунк1в 1 9 таблиць. Структура роботи по складу та 

посл1довност1 розд1л1в логхчна та в ц1лому в1дпов1дае вимогам до докторських дисертац1й. 

У вступ! наведена загальна характеристика роботи, обгрунтована актуальн1сть теми 

й показаний зв'язок дисертац1Йно1 роботи з науковими програмами, планами та темами, 

наведена мета 1 задач! досл1дження, надан! характеристики об'екта, предмета та метод!в 

досл!дження. В!дзначено особистий внесок здобувача, сформульована наукова новизна та 

практична ц!нн!сть отриманих результат!в, наведен! дан! по апробац!! роботи. Така 

посл!довн!сть викладення матер!ал!в в!дпов!дае вимогам до дисертац!й. 

В роздш! 1 дисертац!! проанал!зован! проблеми виготовлення гарячекатаних труб, 

що виробляються способом безперервно! повздовжньо! безоправочно! прокатки. Результати 

критичного осмислення здобутк!в теор!! та технолог!! цього процесу виготовлення труб 

в!дпов!дного сортаменту дозволили автору дисертац!! визначити задач!, як! потребують 

теоретичних та експериментальних досл!джень на сучасному р!вн! розвитку науки, 

визначити промислов! об'екти, на яких необх!дно провести випробування розроблених 

науково-техн!чних р!шень, а також довести сво! розробки до впровадження у виробництво. 

Така посл!довн!сть ! нац!лен!сть дисертац!! на комплексне вир!шення проблеми, яка 

розглядаеться, заслуговуе позитивно! оц!нки. 



в роздшах 2-5 дисертаци автор викладае результати виконаних теоретичних 1 

експериментальних досл1джень, матерхали винробувань розроблених технхчних 1 

технолопчних рхшень на промислових трубопрокатних агрегатах, результати впровадження 

ре1^омендац1й у виробництво. 

У загальних висновках дисертаци викладено отриман! в процес! дисертац1йного 

досл1дження найбхльш важлив! пауков! та практичн! результати, як! сприяли розв'язанню 

науково-прикладно! проблеми. 

Список джерел, використаних в анал!тичному огляд! проблеми, е !нформативним, 

достатньо повно охоплюе зазначену галузь знань та в!дображае основн! напрями розвитку 

технолог!!' безперервно! безоправочно! прокатки труб. 

Структура та зм!ст роботи ! автореферату сп!впадають. Матер!али дисертац!! 

викладен! достатньо лог!чно та посл!довно ! в!дпов!дають вимогам до оформления 

докторських роб!т. 

Актуальн1сть. Тема дисертац!! актуальна. Безперервна безонравочна гаряча 

прокатка труб е одним !з найскладн!ших технолопчних процес!в в обробц! метал!в тиском. 

В Укра!н! ця технолопя використовуеться у процес! виробництва труб на 

кал!брувальних ! редукц!йних станах ТПА 30-102, ТПА 350, ТПА 140 ТОВ 'Чнтерпайп Н!ко 

Тьюб" ! ПАТ 'Тнтерпайп НТЗ". Питания забезпечення високо! якост! готово! продукцГ! п!д 

час прокатки труб цим способом протягом останн!х десятил!ть залигпаеться остаточно не 

вир!шеним. Саме тому дисертац!я С.1.Шифр!на, яка присвячена вир!шенню актуально! 

науково-техн!чно! проблеми розвитку теор!! та технолог!! безперервно! безоправочно! 

прокатки труб, мае важливе значения для економ!ки Укра!ни. 

Очевидно, ш:о в Укра!н! металурпя вже не буде розвиватись шляхом буд!вництва 

нових потужних трубопрокатних агрегат!в. Зараз нотр!бн! зусилля з модерн!зац!! ! 

ре1^онструкц!! д!ючих стан!в, удосконалення технолог!! виробництва. Г! енергоемност!, 

розширення сортаменту та покращення якост! труб. Дисертац!я С.1.Шифр!на присвячена 

вир!шенню ц!е! проблеми. I тому !"! актуальн!сть на сучасному етап! розвитку промисловост! 

нашо! держави не п!длягае сумн!ву. 

Зв'язок роботи 3 науковими програмами, планами та темами. Тема 

дисертац!йно! роботи в!дпов!дае пр!оритетному напрямку розвитку науки ! техн!ки в сфер! 

обробки метал!в тиском, в спещальност! 05.03.05. "Процеси та машини обробки тиском". 

Наукова новизна отриманих результатгв. В дисертац!!, яка розглядаеться, 

отриман! нов! науков! результати. Найб!льш суттев! науков! результати дисертац!! 

включають наступне. 

Наукову новизну мають встановлен! законом!рност! взаемозв'язку к!нематичних, 

деформац!йних та енергосилових параметр!в формозм!ни металу у посл!довних кл!тях 



багатоклхтьового стана в сталих 1 особливо в несталих режимах безперервно! безоправочно! 

прокатки. Зазначу, що нестал! режими безперервно! безоправочно! прокатки дуже складн! 

для досл1дження як в теоретичному, так 1 в експериментальному аспектах. Вкрай складним е 

вплив кшематики процесу на деформаци металу в м1жкл1тьових пром1жках. Законом1рност1 

цього впливу до к1нця не вивчен! нав1ть у процес! гарячо! прокатки штабово! стал!, де все 

значно прост1ше, Н1ж п1д час виробництва труб. Тому отриман! автором дисертац!! 

результати суттево п!двищили р!вень наукових знань в цьому складному питанн! теор!! ! 

технолог!! обробки метал!в тиском. П!дкреслю, що саме нестал! режими прокатки труб 

фактично визначають !х як!сть. Таким чином отриман! в дисертац!! результати зробили 

в!дпов!дний внесок в розвиток науки. Вони мають як наукове, так практичне значения. 

Наукову ! практичну ц!нн!сть мають також наведен! в дисертац!! матер!али 

досл!джень в!дносно впливу розширення металу в процес! безоправочно! прокатки на 

р!зност!нн!сть труб. Особливо сл!д п!дкреслити, що представлен! результати досл!джень 

дозволили автору знайти можливост! зменшення поперечно! р!зност!нност! 

гарячедеформованих труб завдяки удосконаленню кал!брування прокатних валк!в 

редукц!йних стан!в. Це реальне ! важливе досягнення. 

Ступшь обгрунтованост! наукових положень, висновк1в 1 рекомендацш, 

сформульованих в дисертаци, та 1х достов1рн1сть. Науков! положения, висновки та 

рекомендац!! дисертац!йно! роботи в повн!й м!р! обгрунтован!. В теоретичних досл!дженнях 

застосован! основн! положения механ!ки твердого т!ла, теор!! пружност! ! пластичност!, 

обробки метал!в тиском. Експериментальн! досл!дження виконан! на в!дпов!дному 

лабораторному та промисловому обладнанн!, в тому числ! з використанням спец!ально 

розроблених ! виготовлених нристро!в. Чисельний анал!з ! розрахунков! експерименти нових 

технолопй виконувались на комп'ютерних моделях, побудованих в сучасних системах 

автоматизованого проектування. 

Безумовним досягненням автора рецензовано! дисертац!! е те, що в!н розробив ! 

використав п!д час проведения експеримент!в снец!ально виготовлене обладнання, з 

допомогою якого виконав ретельно продуман! досл!дження. Результати експеримент!в, 

особливо тих, що були виконан! в умовах д!ючих промислових стан!в, п!дтвердили зроблен! 

на основ! розроблено! теор!! висновки ! рекомендац!!. П!дкреслю, що в нин!шн!х умовах, 

коли науковц! не завжди мають можлив!сть виконувати експериментальн! досл!дження на 

д!ючих промислових об'ектах, зусилля ! досягнення дисертанта заслуговують поваги. 

Металургам дуже добре в!домо, як! виникають п!д час виробництва гарячекатаних 

труб складнощ!, пов'язан! !з вибором параметр!в кал!брування валк!в для стан!в безперервно! 

безоправочно! прокатки. Науков! результати дисертац!! С.1.Шифр!на показують нов!, ран!ше 

нав!ть не прогнозован! технолопчн! можливост! стаб!л!зац!! д!аметру та м!н!м!зац!! 



р13ност1нност1 труб. При цьому рекомендован! р!шення доступн! для реал!зац!1 на сучасних 

станах без 1х значно! модерн!зац!1, реконструкц!!'. В складних економ!чних умовах це вкрай 

важливо. 

Перел!к достошств роботи, новизни ! значимост! наукових результат!в дисертац!'! 

е.1.Шифр!на можна продовжувати ! дал!. Але нав!ть тих позищй, що назван! вище, достатньо 

для висновку про беззаперечну наукову новизну результат!в дисертац!!. Можна впевнено 

стверджувати, що дисертац!й, в яких би так глибоко ! всеб!чно досл!джувався процес гарячо! 

безперервно! безоправочно! прокатки труб, в сфер! спец!альност! "Процеси та машини 

обробки тиском" не захищалось. 

Практична значим1сть отриманих наукових результатов. Щодо практично! 

ц!нност! результат!в дисертац!! С.1.Шифр!на сл!д зазначити настунне. Перш за все, в 

доповнення до сказаного в цьому в!дгуку ран!ше, необх!дно звернути увагу металург!в, 

машинобуд!вельник!в, нроектант!в, виробничник!в на виконане в дисертац!! обгрунтування 

можливост! розширення сортаменту ТПА 30-102 у б!к типорозм!р!в б!льш товстост!нних 

труб (до товщини ст!нки < 14,0 мм). Оск!льки в Укрш'н! в останн! роки значною м!рою 

втрачен! можливост! виробництва гарячедеформованих товстост!нних труб, цей результат ! 

зроблен! рекомендац!! по зрозум!лим причинам мають позитивне значения для економ!ки 

держави в ц!лому. 

Необх!дно особливо п!дкреслити, що б!льш!сть розроблених в дисертац!! 

рекомендац!й вт!лен! у виробництво на укршнських трубопрокатних заводах. Реальн! 

результати покращення якост! (зменшення поперечно! р!зност!нност!) труб розм!ром 57x11 

мм показан! на рис.6, стор. 16 автореферату ! на рис. 5.2, стор. 230 дисертац!!. Впровадження 

результат!в дисертац!! у виробництво п!дтверджено документами, наведеними в додатках до 

дисертац!!. В нин!шн!й час документальне п!дтвердження впровадження результат!в 

дисертац!! С.1.Шифр!на в промислов!сть може бути зразком для !нших науковц!в. 

Повнота викладання в онубл1Кованих працях основних наукових та 

прикладних результатов дисертаци. Матер!али дисертац!йно! роботи широко опубл!кован! 

в укршнських та !ноземних виданнях. Вони добре в!дом! фах!вцям то! сфери науки ! 

практики, яка розглядаеться. Проведено апробац!ю та обговорення матер!ал!в дисертац!! на 

к!лькох конференц!ях ! сем!нарах. Це безумовний плюс для автора. Публ!кац!! достатньо 

повно в!дображають зм!ст роботи. Важливо, що дек!лька р!шень представлен! у вигляд! 

патент!в Укршни. 

Зауваження но зм1сту 1 оформлению дисертаци складаються з наступного. 

1. Автор дисертац!! посилаеться на 173 л!тературних джерела. В той же час поза його 

увагою залишились широко в!дом! у галуз!, яка розглядаеться, роботи А.1.Цел!кова, 

Я.Л.Ватк!на, В.Я.Остренка, П.Т.емельяненка, М.Я.Бровмена та деяких !нших класик!в теор!! 



5 

обробки метал1в тиском, теор!'! 1 технолог!'! трубного виробництва. Впевнений, що автор 

вивчав 1 анал1зував прац! видатних вчених. В автореферат! на стор. 7 ц! та вчен! назван!. 

2. В таблицях в дисертац!'! , нанриклад табл. 1 ! табл. 2, автор використовуе 

визначення "параметри прокатки". Але по сут! в цих таблицях даються не "параметри", а 
I 

режими прокатки. В цих та !нших таблицях деяк! показники наведен! з точн!стю до 

четвертого знака п!сля коми, що безумовно недоречно для використання в "заводських" 

технолопчних !нструкц!ях. 

3. На рис. 3.15, стор. 151 дисертац!! та рис. 5, стор. 15 автореферату, також в текст!, 

що супроводжуе ц! рисунки, говориться про "дворад!усний овальний кал!бр". Нри цьому 

автор не уточнюе тип овалу. Це овал Кас!н!, чи !ншого типу? 

4. На стор. 16, у шостому рядку зверху автореферату сказано: "... для анал!зу процесу 

заповнення безперервного стану прокатаним металом". На думку опонента стил!стично 

в!рним буде "...металом, який нрокатуеться". 

5. В розд!л! 3 на стор. 116 дисертац!! автор при визначен! функц!! и^^г, 0) у формул! 
1 

(3.1) зазначае, що "...евристично задаемо закон розпод!лу рад!альних перем!щень..." ! 

посилаеться на джерело [115] . Але п!д номером [115] в списку використаних джерел 

вказаний патент 71668, в якому, схоже, немае "закону розпод!лу рад!альних перем!щень". 

6. В теоретичних досл!дженнях автор дисертац!! використовуе (стор. 77 та !нш!) 

"напруження контактного тертя = /Рк (тут / - коеф!ц!ент тертя, що е константою)". 

Зауваження зводиться до того, що , по-перше, в процесах гарячо! прокатки коеф!ц!ент тертя 

не е константою, а залежить в!д температури та !нших показник!в технолог!!. Но-друге, на 

стор. 93 (рис. 2.6) в дисертац!! та на стор. 11 (рис. 2) в автореферат! частинна в!дносна зм!на 

товщини труби, котру прокатують, побудована як функц!я коеф!ц!енту тертя, який зм!нюе 

свое значения. При цьому на граф!ках розглянут! випадки, коли / = 0.5. Але при / = 0.5 
величина Тк може перевищувати = зсувну границю текучост! деформованого металу, де 

л/з 

0-5 границя його текучост!. Тобто у раз!, коли розраховане значения Тк > , в р!шенн! 

необх!дно використовувати зам!сть т^. Нри цьому металу також зм!нюеться в процес! 

його деформування. Безумовно, що врахування цих нюанс!в ускладнюе р!шення. Але 

роз'яснення в!дносно зазначених аспект!в мае бути. 

7. В дисертац!! досл!джена прокатка труб !з р!зних сталей (08Х18Н10Т, 35ХГСА, 20 

та !нш!). Це позитив роботи. Але в автореферат! не надана !нформац!я щодо механ!чних 

властивостей цих статей (а^, та !нших). 

8. В джерел! [35] у списку онубл!кованих матер!ал!в дисертац!! (стор. 29 

автореферату, стор 316 дисертац!'!) неч!тко визначена назва журналу. 
к 



9. У ВИГЛЯД1 побажання е.1.Шифр1ну та 1 н ш и м дисертантам хочу висловити думку, 

що результат! власних досл!джень бажано публ!кувати одноос!бно. В цьому випадку зникае 

необх!дн!сть роз'яснювати (дивись стор. 5-6 автореферату) частку автора в опубл!кованих 

матер!алах. Це побажання адресоване також сп!вавторам публ!кац!й. Не треба учасникам 

досл!джень, вклад яких в отриманих наукових результатах мав консультативний або суто 

доном!жний характер, виставляти себе сп!вавторами. 

1дентичн1сть автореферату та змЁсту дисертац!*!. Автореферат в!дпов!дае зм!сту 

дисертац!!'. 

Загальн! висновки но дисертаци'. Зроблен! зауваження мають дискус!йний 

характер. Вони не е принциповими ! не впливають на загальну високу позитивну оц!нку 

дисертац!! е.1.Шифр!на. Наведен! зауваження не впливають на як!сть, наукову новизну та 

практичну значим!сть дисертац!!. Тому \х можна розглядати як побажання. 

Результати досл!джень виглядають достов!рними. 

Дисертац!я е.1.Шифр!на "Розвиток теор!! та технолог!! безперервно! безоправочно! 

прокатки труб на основ! комплексного урахування фактор!в, що зумовлюють 'хх як!сть" е 

завершеною науковою працею, яка виконана автором особисто на належному р!вн!. 

Дисертац!я мае наукову новизну ! практичну ц!нн!сть. Робота вир!шуе важливу науково-

техшчну проблему удосконалення технолог!! гарячо! прокатки труб на д!ючих в Укрш'н! 

станах р!зних тип!в для отримання готово! продукц!! з покращеними характеристиками щодо 

точност!, якост! та сортаменту. 

Дисертац!я С.1.Шифр!на в!дпов!дае вимогам п.9 та п. 10 "Порядку присудження 

наукових ступен!в ! присвоения вченого звания старшого паукового сп!вроб!тника", 

затвердженого Постановою Каб!нету М!н!стр!в Укршни в!д 24 линия 2013 року № 567. Зм!ст 

дисертац!! в!дпов!дае формул! та напрямам досл!джень паспорта спец!альност!. Вважаю, що 

'11 автор, Шифр!н Свген кайович, заслуговуе на присудження паукового ступеня доктора 

техн!чних наук за спец!альн!стю 05.03.05 - Процеси та машини обробки тиском. 

Оф!ц!йний опонент, 

Головний науковий сп!вроб!тпик Ф!зико-технолог!чного !нституту метал!в та 

сплав!в Нац!онально! академ!! наук Укршни, 

доктор техн!чних наук, нрофесор, 

Член-кореспондент НАН Укршни 

П!дпис проф. Мазура В.Л. зав!ряю 


