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Спеціальність 05. 08. 03 - Конструювання та будування суден 

На опонування представлено наступні матеріали: 

- дисертація на 182 сторінках маІІПІноrmсного тексту; 

- автореферат дисертації на 24 сторінках; 

- роботи здобувача, опубліковані за темою дисертації. 

Аналіз цих матеріалів є основою для написання даного відгука. 

Актуальність теми. 

На сьогодні роботи, пов'язані з розробкою конструктивних елементш 

підводної техніки, а саме глибоководних ілюмінаторів, є перспективНШvІи для 

підводних технічних засобів, але оrmсують лише варіанти оформлення їх 

конструкції (циліндричні, конічні, сферичні) та обмежуються дослідженнями їх 

напружено-деформованого стану під дією зовнішнього рівномірного тиску без 

врахування конструктивно-технолопчних особливостей їх виготовлення. 

Результатів цих досшджень недостатньо для подальшого у досконалення 

технічних рішень при проектуванні глибоководних ілюмінаторів, оскільки 

використання полімерних матеріалів потребує нового підходу до глибоководних 

ілюмінаторів з урахуванням їх в'язко-пружних характеристик та теплового 
. . • .. 

стар1ння в процес~ експлуатацп. 

Питання оцінки міцності глибоководних ілюмінаторів в залежност1 вщ 

геометрії, кута конусності та відносної товщини і інших характеристик, тобто 

властивостей полімерних матеріалів, залишаються невирішенШvІи на шляху 

впровадження кошчних ілюмінаторів для вщносно невеликих глибин в 

підводному суднобудуванні. 

Також тематика дисертації актуальна для України в рамках розвитку 

«Морської доктрини України на період до 203 5 року», що затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України №137-209-п та Закону «Про внесення 

змін до Митного кодексу України (щодо збереження та розвитку вітчизняної 

суднобудівної промисловості)» № 6475 від 19.05.2017 р., а використання 

полімерних матеріалів надає глибоководНШvІ ілюмінаторам переваги перед 
. . . . . . . 

аналопчнШvІи конструкц1ями за рахунок здатносп кошчних ~люм1наторш ~з 

. . . . . . . 
пошмерних матершшв самоущшьнюватися шд д1єю гщростатичного тиску . 



Зміст роботи. 

В першому розділі представлено огляд наукової штератури, 

конструкторських розробок та технолопчних рішень за темою дисертаційної 

роботи, які є актуальними на теперішній час. Приведено приклади успішної 

реалізації глибоководних 
. . . . . . 
шюм1наторш 1з пошмерних матершлm для р~зних 

. . 
mдводних апаратm. 

У другому розділі дисертації викладено загальну методику та основm 

методи досшдження властивостей матершлу свплопрозорих елементш 

глибоководних ілюмінаторів з використанням стандартних методів випробувань 

за ISO 527-2:2012. Розроблено схему експериментів з визначення короткочасної 

міцності зразків з органічного скла, тривалої міцності та міцності при циклічному 

навантаженні в умовах розтягування та зсуву. Розроблено методики випробувань 

натурних глибоководних ілюмінаторів при дії гідростатичного тиску при 

тривалих та циклічних випробуваннях. В експериментальних дослідженнях 

використовувалися традиційні способи обробки результатів, а саме: математична 

статистика, теорія імовірності, побудови математичних моделей функцій відгуку 

за методом найменших квадратів. Математичні моделі побудовано на основі 

однофакторних експериментів, де основними параметрами є температура, 

гідростатичний тиск, рівень механічного навантаження, тривалість та циклічність 

його дії. У теоретичних розрахунках використовувалися методи теорії пружності, 

в'язко-пружності та загальні теорії деформування і старіння пошмерних 
. . 

матершшв. 

У третьому розділі наводиться теоретичне обrрунтування можливост1 
. . . 

прогнозування довгов1чносп за методикою прискореного теплового стар1ння, а 

також результати випробувань для матершлу свплопрозорих елементш 

глибоководних ілюмінаторів з органічного скла. Визначальним фактором при 

проектуванm глибоководних 
. . . 
1люм1наторш є забезпечення 

. . 
MlЦHOCTl 

світлопрозорих елементів при дії тривалих і циклічних навантажень. Механічні 

характеристики органічного скла, як і більшості полімерів , значно змінюються з 

часом під дією атмосфери, вологи і ультрафіолетового випромінювання. Їх вплив 
. . 

поширюється, перш за все, на поверхнеВl шари матершлу, що викликає 

зменшення молекулярної маси полімеру, зниження ударної в'язкості і граничної 

деформації при розтягуванні. Використання відповідних захисних плівок дозволяє 

практично повністю виключити вплив перерахованих зовнішніх впливів . В 

дисертації розглянуто вплив температури світлопрозорих елементів на весь об'єм 

матершлу, що призводить до його «теплового старіння» . Процес теплової 

деструкції полімерів досить тривалий, тому прогнозування зміни властивостей 
. . . . 

оргаmчного скла проводилось прискореними методами стар1ння зразкm матершлу 

з подальшим випробуванням при простих видах навантаження . Результати 



випробувань зразкш можна використовувати для оцінки довговічності 

світлопрозорих елементів, в умовах об'ємного напруженого стану, який є більш 

безпечним. Відомим є спосіб прогнозування властивостей полімерних матеріалів, 

таких як оргаючне скло за методикою прискореного теплового стар1ння. 

Експериментально досліджено процес зміни фізико-механічних характеристик 

органічного скла при термодеструкції. Для Азово-Чорноморського басейну при 

середньорічній температурі експлуатації глибоководних ілюмінаторів 20°С 

отримано допустимий період експлуатації 12 років. 
У четвертому розділі наводяться результати натурних випробувань 

глибоководних ілюмінаторів підводних технічних засобів при навантаженю 

гідростатичним тиском. На базі нетривалих випробувань здійснено прогноз 

деформацій світлопрозорих елементів глибоководних ілюмінаторів з органічного 

скла. Основним фактором при проектуванні глибоководних ілюмінаторів є 

забезпечення їх міцності при тривалих та цикшчних навантаженнях 

гідростатичним тиском. Органічне скло має значну повзучість, тому робоче 

навантаження призначають в 4 - 12 разів менше від руйнівного тиску при 

короткочасних випробуваннях глибоководних ілюмінаторів. Однак методик, які б 

визначали величину коефіцієнта запасу, на даний час не існує . Отже, для аналізу 

працездатності світлопрозорих елементів глибоководних ілюмінаторів, виконано 

комплексний прогноз, який враховує як зниження механічних характеристик 

органічного скла, так і деформації глибоководних ілюмінаторів під час 

експлуатації. Були виконаю досшдження для свплопрозорих елементш 

глибоководних ілюмінаторів водолазного колокола з робочою глибиною 

занурення до 500 м. Прогноз, який було виконано на базі одного тижня 

навантаження гідростатичним тиском, добре збігається з контрольною кривою (З 

місяці при тиску 40 МПа), що дозволило визначити деформації світло прозорих 

елементів за 12-річний період шншною інтерполяцією. За рекомендаціями 

«АSМЕ PVH0-1. 2012» для глибоководних ілюмінаторів ресурс роботи при 

експлуатаційних навантаженнях повинен становити не менше 100000 годин 

тривалого і 10000 циклів повторного впливу гідростатичного тиску. Отримані при 

досшдах результати дозволили зробити якісну ощнку витривалосп 

глибоководних ілюмінаторів при циклічному впливі гідростатичного тиску . При 

рівні зовнішнього тиску 80 МПа світлопрозорі елементи руйнувалися в 

середньому за 320 циклів впливу (центральна частина відокремлювалася від 

периферійної), при 70 МПа після 2000 навантажень спостерігалися тріщини 

«срібла» і зминання на кромці поверхні низького тиску, а при 60 МПа і тій же базі 

випробувань видимих руйнувань не виявлено . 

У п 'ятому розділі наводиться алгоритм розрахунку коючних 

глибоководних ілюмінаторів за методом скінчених елементів з урахуванням 



складних граничних умов на опорній поверхю І виконана 
. . 

ОПГИМІЗаЦlЯ 

геометричних параметрш сютлопрозорих елементш. Значення еквівалентних 

напружень глибоководних іmомінаторів визначались за енергетичною (Мізеса

Губера) теор1єю міцності. Геометричні характеристики глибоководних 
. . . . . 
шюм1наторш ПІдводного апарата визначалися за вІДносною товщиною та кутом 

конусності. Визначено напружено-деформований стан моделей згідно алгоритму, 

який був апробований для розрахунку натурного глибоководного іmомінатора. 

Результати розрахунків для 28 варіантів геометрії глибоководних іmомінаторів 
дозволили побудувати просторові графіки залежності значень деформації в центрі 

сторони низького тиску та значення максимального еквшалентного напруження в 

небезпечній точці. Також в роботі було отримано аналітичне рішення лінійної 

задачі теорії пружності для напружено-деформованого стану глибоководних 

ілюмінаторів. При експлуатації на світлопрозорі елементи глибоководних 

ілюмінаторів діє гідростатичний тиск і реакції з боку конічної опорної поверхні, 

що викликає появу в ньому осесиметричного напружено-деформованого стану. 

Виконана серія чисельних розрахунків глибоководних іmомінаторів при різних 

кутах конусносп І вІДносних товщина. Запропоноване р1шення добре 
. . 

узгоджується з результатами експерименту І розрахунком за методом сюнчених 

елементів і може бути використано для оптимального проектування іmомінаторів. 

Наукова новизна результатів. До найбільш суттєвих елементів наукової 

новизни результатш, яю визначають відповідність роботи вимогам до 

кандидатських дисертацій, слід віднести удосконалення методу розрахунку 

напружено-деформованого стану і оцінки міцності глибоководних іmомінаторів 

ПІдводного апарату при гІДростатичному стисканю, з врахуванням 

конструктивно-технологічних факторів виготовлення світлопрозорих елементів із 

полімерних матеріалів. Елементи наукової новизни результатів включають в себе: 

- вперше розроблений аналітичний спосіб розрахунку напружено

деформованого стану свплопрозорих елементш з оргаючного скла з 

використанням теорії пружносп, методу сюнчених елементш та методу 

розрахунку товстих плит коючного глибоководного іmомінатора під дією 
. . . . . 

ршном1рного гІДростатичного тиску, що дозволило визначити рацюналью 

. . 
параметри свплопрозорих елементш; 

-удосконалену методику прогнозування деформацій І характеристик 

міцності за способом напружено-часової аналогії, що були застосовані для об'єкта 
. . . 

з неоднорІДним розподшом напружень у свплопрозорих елементах 

глибоководного іmомінатора. Запропоновані методики випробувань і розрахунку 

напружено-деформованого стану дозволяють у відносно короткий термін вибрати 

оптимальні геометричні характеристики конічних глибоководних іmомінаторів з 

оргаючного скла; 



- подальший розвиток способу оцшки попршення фізико-механічних 
. . . 

характеристик пошмерних матершшв за методом прискореного теплового 

старіння, що дозволяє прогнозувати експлуатаційні властивості глибоководних 
. . . 
шюм1наторш. 

Практичне значення роботи. В дисертаційній роботі розв 'язано актуальну 

науково-прикладну задачу проектування та методу розрахунку напружено

деформованого стану та вибору конструктивних параметрів глибоководних 

ілюмінаторів для засобів океанотехніки. Висновки узагальнюють сукупність 

вирішених завдань дисертаційного дослідження та включають наступне. 

1. Розроблено критерії вибору свплопрозорих елементш коючних, 

сферичних і циліндричних глибоководних ілюмінаторів з органічного та 

неорганічного скла на основі порівняльного аналізу їх технічних і технологічних 

характеристик, експлуатаційних навантажень, а також напружено-деформованого 

стану та характеру руйнування. 

2. Результати випробувань шдтверджують, що оргаючне скло є 

перспективним матеріалом для світлопрозорих елементів в засобах океанотехніки, 
. . . . 

а визначею мехаючю характеристики, дозволяють виконувати як теоретичю 

розрахунки, так і призначати рівень навантажень для натурних глибоководних 
. . . 
шюм1наторш. 

З. На основі експериментальних досліджень аргументовано встановлено 

допустимий при експлуатації рівень деформацій З %, що відповідає значенню 

пружної деформації матеріалу. Зниження допустимого рівня експлуатаційних 

деформацій призведе до збільшення терм1ну експлуатації глибоководних 
. . . 
шюм1наторш. 

4. Натурні випробування коmчних ілюмінаторів водолазного колоколу з 

глибиною експлуатації 500 м дозволили визначити граничний терм1н 

експлуатації, що складає 12 років. При цьому ресурс роботи в умовах 

експлуатаційних навантаженнях повинен становити не менше 100000 годин 

тривалого і 10000 циклів впливу гідростатичного тиску. Такий ресурс роботи є 

надм1рно завищеними, так як відповідає щоденному зануренню на 1 О годин 

протягом 27 років. 

5. Розроблено рекомендації щодо вибору оптимальних параметрш 

світлопрозорих елементів глибоководних ілюмінаторів, які впроваджені у 

навчальний процес Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова та у виробництво на ЩІ «Миколаївській суднобудівний завод» . 

Ступінь обгрунтування наукових положень та рекомендацій. 

У сі висновки, які автор запропонувал в дисертаційній роботі, теоретичні та 

практичні результати, що висунуті до захисту, відповідним чином обгрунтовані. 

Вони базуються на загальноприйнятих методах аналізу, методах будівельної 



механІки, лінійної 
• .. 

теорн пружносп та опору 
. . 

матершЛІв. Методи, ЩО 

. . 
використовують розрахунково-експерименталью залежносп, по визначенню 

впливу конструктивно-технолопчних параметрш на характеристики, яю 

досліджувались, базуються на відповідних апробованих аналітичних залежностях. 

Рекомендації відносно використання результатів дисертації. 

Доцільним є використовувати результати досліджень дисертації при 
. . . . . . . 

проектуваюп рІзних шдводних апаратш ІЗ поЛІмерних матершЛІв, в тому чисЛІ на 

еташ розробки техніко-економічного обrрунтування. Окрім того, оснош 

результати роботи можливо використовувати в навчальному процесІ в закладах 

вищої освіти відповідного профілю. 

Повнота викладення освоєних результатів дисертації в публікаціях 

автора. 

Основні результати дисертаційної роботи відображено в авторефераті. Вони 

становлять 6 статей в збірних наукових праць видань із Переліку для публікацій 
результатів кваліфікаційних робіт, в тому числі 4 без співавторства, 1 в 

міжнародному науковому журналі, 9 матеріалів конференцій та тез доповідей, в 

тому числі 6 без співавторства. Таким чином, повноту публікацій змісту 
•.. . 

дисертацн СЛІД вважати достатньою. 

Апробація результатів дисертації. 

Основні положення та результати роботи доповідались та обговорювались 

на 9 науково-технічних конференціях, вказаних в роботі, тобто в достатньо 

пшрокому об'ємі та на представлених форумах. 

Особистий вклад здобувача. 

Як відмічено в роботі та авторефераті, ідейна направленість в статтях, 

присвячених аналізу проблеми та формулюванню задач дослідження (розділи 1, 

2), належать науковому керівнику Коростильову Л.І. , а їх реалізація - здобувачу. 

Стаття, яка мІстить анаЛІз сучасного стану проблеми проектування 

глибоководних ілюмінаторів із полімерних матеріалів для підводних апаратів 

(розділ 1 ), що виконана у співавторстві з Бурдуном Є. Т. та Юреско І.А. де 

здобувачу належить: експериментальні дослідження міцності ілюмінаторів при 

різних навантаженнях, аналітичний та теоретичний розрахунок їх напружено

деформованого стану, розробка рекомендацій. В статті (розділ 5), що виконана у 

співавторстві з Марченко А.С., здобувачу належить проведення розрахунюв 
. . . 

методом сюнченних елементш, оптимІЗаЦІЯ геометричних параметрІ 

світлопрозорих елементів. оболонках під впливом гідростатичного тиску 

(розділ 4). Відпрацювання методики та розробка рекомендацій була виконана при 
консультативній участі наукового керівника. Дисертаційна робота є закінченим 

науковим дослідженням. Наведені у дисертації положення, висновки та всІ 



експериментально отримаю закономірності та теоретичю модеш розроблені 

особисто здобувачем 

Зауваження по роботі. 

Незважаючи на достатньо високий науковий ступінь роботи слід відмітити 

ряд зауважень: 

1. Як було відмічено в роботі, створення ефективних конструкцій із 

полімерних матеріалів тісно пов'язано з розробкою їх оптимальної форми. 

Розглянуті в роботі та представлені на рис. 1.3 (стор. 23) конструктивні схеми 
глибоководних ілюмінаторів повинні бути ув' язані з технологією їх виготовлення. 

2. В роботі розроблено розрахунково-аналітичну методику розрахунку 

напружено-деформованого стану і оцінювання глибоководного ілюмінатора 
. . . 

mдводного апарату при пдростатичному стисканю з урахуванням конструктивно-

технологічних факторів виготовлення його із органічного скла. Наводиться 

інформація по сmвставлення отриманих теоретичних результапв з 

експериментальними даними та результатами сюнченно-елементного 

моделювання. Але не має точних даних про визначення оптимальної геометрії в 

залежності від глибини, тривалості занурення та терміну експлуатації, а 
•.. .. . . 

рекомендацн щодо ІХ проектування наведено тшьки в загальному видІ. 

3. Автор не вказав допущення фізичного характеру, прийняті при 

скінченно-елементному моделюванні, а також не обrрунтував величину 

розрахункової сітки необхідну для коректного розрахунку досшджуваних 

об'єктів. 

4. В додатках не наведено розшифрування (листінгу) авторських програм 

розрахунку у системі Mathcad. 

Число зауважень можна було б продовжити в плані стилістичних 

неточностей та дуже довгих складнопідрядних речень, які затрудняють розуміння 

тексту. 

Перелічені вище недоліки не є принциповими з точки зору позитивної 

оцінки дисертації та направлені головним чином на рекомендації автору для 

подальшої її наукової роботи. 

Оцінка змісту дисертації, її завершеність та оформлення. 

Зміст дисертаційної роботи Качанова В.Ю. відповідає прийнятим вимогам, 

нормам та правилам. Дисертація складається зі вступу, п' яти розділів, висновків, 

переліку джерел посилань та трьох додатків. Загальний об' єм складає 182 

сторінки, включаючи 104 сторінок основного тексту, 3 5 ілюстрацій, 19 таблиць, 
переліку джерел посилання із 88 найменувань. Цілі та задачі дослідження 

досягнуті в дисертаційній роботі в повному об'ємі. Результати, винесені до 

захисту, безумовно, мають вказану вище наукову новизну та практичну цінність. 



Зміст дисертації відповідає її назш, вс1 положення, що винесеш до захисту, 

висвітлені в тексті роботи. 

Дисертація написана технічно грамотною, доступною мовою, оформлена 
. . . 

ВІДПОВІДНО дІючим державним стандартам. 

Відповідність дисертації встановленим вимогам та загальні висновки. 

Дисертація Кочанова В.Ю. є завершеною роботою, яка пов'язана з 

вирішенням актуальної та важливої науково-прикладної задачі. Її автор, 

Кочановим Володимиром Юрійовичем є цілком сформованим науковим 

співробітником, що здатен грамотно та на сучасному рівні вирішувати наукові та 
. . 

практичю задачІ. 

Дисертаційна робота відповідає паспорту спеціальності 05.08.03 

конструювання та будування суден. Зміст автореферату відповідає змісту 

дисертаційної роботи і в повній мірі відображає її основні положення та висновки. 

Результати, викладені в дисертаційній роботі, відповідають вимогам ДАК 

МОН України щодо дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

технічних наук (п.п. 9,11 "Порядку присудження наукових ступенів", 

затверджених постановами КМ України № 567 від 24.07.2013 зі змінами № 656 

від 19.08.2015; № 1159 від 30.12.2017 р.; № 567 від 27.07.2016 р.; № 943 від 

20.11.2019 р.; №607 від 15.07.2020 р.), а її автор Кочанов Володимир Юрійович 

цілком заслуговує на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.08.03 - конструювання та будування суден. 

Доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри 

технології будівельного виробництва 

і будівельних матеріалів 

Харківського національного університету 

мІського господарства 

імені О. М. Бекетова Кондратьєв А.В. 
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