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Офiцiйного опонента - доктора технiчних наук, професора

€фiменка Миколи Григоровича
на дисертацiйну роботу
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гоефективних iнверторних джерел живлення для зварювапъних процесiв i
спорiднених технологiй>>, представлену на здобуття наукового ступеня док-
Тора техн iчних наук за спецiалъ;;r#:':]#п,.u'"uоовання та спорiднен i

Актуальнiсть теми дисертацiй Hoi роботи

Створення високое(lективних :]BapK)BaJlbH1,Ix дх{ерел живJlення. lt_to :]а-

безпе.лують перетворення енергiт з t]исоким коефiuiентом кориснот дil' (ккд)

та задоtsольняють сучасFIим стандартаN4 електромагнiтноТ cymlicHocтi технiч-

них засобiв с, досить важливою на) коtзою i практичною задачею. Kpi\,{ ,гого.

однiс:ю :] тенденцiй розви,гку зварюt]альних джерел /кивлення с по_цiltttlеtлltя i

збiльLлення ступеIlя взасмолiТ Mixt зварювальною електричною д)1I,оlо. розп-

Jlавjlени.м електродним металом, зварювальною ваннок) ],а дяtереjlON{ }Iiив-

лсння. Реа,,riзацiя :]варюваль}{их проuесiв з контроJlьованим шepel{ocoN{ eJicK1,-

родного металу потребус розвиткy удосконале}{их техIlологiй, створсlнtlя iH-

ВеРТОРНИХ ЗВаРЮВаЛЬНИХ ДЖеРеЛ, ЯКl ]VtаЮТЬ fОСТi1l'НЬС) ВИСОКV ШIВИДКОДltО.

Представлена робота направле}{а на розробку нових пiдходiв ;1о ствО-

рення зварювальних iнверторних дiкерел живле[-tня, якi дозволяк)ть прI.r збе-

реженнi якосr,i решriзаuiТl,ехнолоl,iчного процесу :]варюваI]ня забезгtе'tити

tsl..IконаIlLIя вимог сучасFIих стандар,гiв електрошtагнir,ноТ cl,п,ricttocTi. ГIpl,t'lobtt'

гrрrl вирiшеннi постав"це}{их задаLI ocI{oBHa увага придiляс,гься поI{рашеFII,Iк)

гехнiко;економiчних i масогабаритttи{ характеристик зварювальних дiкерсл з

]\,Iе,го}tl забезпечення Тх KoHK),peH],oc"Ii)oN,loжtlocTi на cBiтoBoNly риFIку. У зв'я:l-

ку з LlиN,l ,]taнa робоr,а е aкTyajlll}1olo.
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Робота виконуваJIась у Щержавному вищому навчаJrьному закладi

<Приазовський державний технiчний унiверситет) в рамках трьох держбю-

джетних фундаментапьних науково-дослiдних робiт, в двох iз яких автор був

виконавцем, а в однiй керiвником. Автор дисертацiйноТ роботи с отримува-

чем гранта Президента Украiни (2014 р.). Матерiали роботи використанi в

госпдоговiрнiй НДР з ПрАТ <<МК<<АзовстаJIь>).

Ст,упiнь обгрунтованостi та достоI}iрностi наукових положень, BtlctloBKiB

i рекомендацiй, сфорпrульованих у лисертачii

Теоретичнi дослiдження, виконанi в роботi. базую,гься на наукOt]их по-

ложеtIнях електро"гехнiки. електронiки, TeopiT авr,оматиLILлого управlliIlllя. 
,ге-

орii'зваlэк)валь}lих проlIесiв, фiзики. Експериш,tегtтальнi itослiд>t<ення ЁtllKoгlaH-

tti ав,rороNl проведенi iз застосуваI{],"IяN,l сучасних NiIетолик i розробrtеLлого ]'а

мtодертliзованого обладнання. Обробка резулы,атiв дос_пi.itiltел]ь виконаIIа ] ви-

користанням математичних л,tетодiв Nlоделк)вання, шlо пiдвtл,r,rпп cTr ttiHb l'х

лосr,овiрr+оСтi.

У теоретичних дослiдяtеннях використанi вiдошлi закони i поrIсlженняl.

Розрахунковi результати лобре узгоjIх{уються з експериNlеtll,альr{ими. tllcl гiiд-

,гI]ерj,()t),(, ;rocтoBipHicTb рt-lзробок i висновкiв лисертанта. отримаlлi ав,гtlрсlпt

l]ез\Jlы-а,ги с логiчни]r'1и i не суперечать фуrллаrчrеrtтальниl\J (liзи.tниш,l "]акон()-

viрнос rяv.

У lв'я:зку :] ци]\,l вiроr,iднiсть tlснOвIlих полоrкень ,га висновкiв. ссРоршrу-

льованих в роботi. }te викликас: clrMHiBiB.

Новизна наукових i практичних дослiджень отриманих результатiв

OcHoBHi аспекти новизни наукових i практичних дослiджень в повноМУ

обсязi представленi в дисертацiйнiй роботi, слiд вiдмiтити лише деякi з них:

- запропоновано науковий пiдхiд до побулови однофазних зварюваЛЬ-

них iнвёрторних джерел живлення ]l комплексним вирiшенням завдань забеЗ-
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печенл{я елекl,роN{агнiтноТ счмiсллосгi та сr,абiлiзацiТ горiння д),,ги. якиlYI вiлрi-

зня€]ться тим, що крива споживансlго вiд Meperlti cTpyrvy сРормусться за раху-

}loK модуляцiТ активноТ потужнос,гi iHBepTopa;

запропоновано спосiб управrriння активним випряN{ляLlе]\l llжерела

живлення. шlо забезпечч€ полiпшення якостi нагIрyги пrережi я(ивленFlя;

.сформульовано новий пiдхiд ло вирiшення коNlпJIексноТ :зала.ti cтBcl*

реLt}Iя зtsарювальних iнверr,орних джерел }(ивJIення пряьцого I]ереl,t]оре}лIlя з

корекuiс:кl коефiшi€н],а пoTyrKHocтi з використанням принцип\, бе,зllосере/1-

нього перетворення напруги мереяti в високочастотну змiнну напругу з пода-

"цьшим перетворенням;

- створено iHBepTopнe звар}Oвальне l1жерело жиI]JIе]{ня псtдвiйного пе-

ретворення з корекцiсю коефiцiен,га потужностi iз викорисl,анIlяN{ виlIряN,{-

лення напруги мереяti з подальшим :]г;Iад}куваFIняN,I за допо]\{огок) фiль,лра з

iHBepTopoN{ напруги, вклк)ченим послiловно з наRантаженням;

Оцiнка висновкiв ,злсlбувilчtl шоitо значушосr,i лiого праui д.пя ltavKи 'l'a

практики

Результатом дисертаrliйноТ роботи Бурлаки В. В. €] розвиток теоретиLI-

них i науково-техF{оJIсlгiчних пiдхо.ltiв до створення зварюВальн1,Iх джере.]l

яiивлення з" покрашеними технiко-екоt,tомiчниN,{и характерIlстика]\It]. якi l,to-

ltvTb бl,ти ко}lкуреFlтосIlроN,IожниN,{и на cBiToBol\,ly ринкy. Вирiше}ttl :]адаЧа

с,t,t]оренFIя систем автоматичного l,правлiння розроблеглими джереjtа]\,!l-,l, яКi

,забезпечують дотримання HopN,{ електромагнir"ноТ cyMicHocTi прlл збереiкеl"tнi

вl,tсокоТ.якостi реалiзацiТ проrrесу зварюRання. Запропонованi HcrBi HtlvKoBl пi-

]1ходи ilo сl,воренtlя ак,гивFlих випря]\,1ля.tiв зварю}}альних o*apan }kI,It}JlеН}]Я ]

пiдвишенипл коефiцiсtттомt IloT),lKHocTi (КП). Розробленi cxeMHi рiшеrrr"rя i аЛ-

горитми управлiння, шlо дозволяють збiльшити останнiй до 0,95 - 0.98 (пОРi-

вняIlо з 0.5 - 0,7 у розповсIолжених зварюваJIьних illBepr"opiЁ) .i зlll.tзr4'ГИ КОе-

фiшiс,нт гармонitt спо}киваного зварIовальниN,{ джерелоNI сlруму до 5 - 32%.
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Розроблено HoBi схеп,lнi рiшегrня зварювальних iHBepT,opiB з пl]яNlt.IN4 пе-

РеТI]ОРеННяМ напруги трифазноТ п,rережi в високочастотну :з iТ пода;lьllILI]чI пе-

РеТВоренням. На ocHoBi вказаного сl"ворено алгоритми управлiнл{я такtlми

Ilеретворювачами. щtl забезпечують близький до одиниl,ti вхiлний коефiшiСlНТ

IloTvIiнocT,i :зварювального джерела i заданиЙ вид зовнiшньоl' вольт-амIтерноТ

ХаРак]'ерИстики (ВАХ), а тако}к лозволяють забезпечит}] лара_пеJIь1.11, роботч

декiлькох ,]варювальних iнвер,горiв з N,{етою:збiльшення вихiдного струN4\,.

Розроблено l lовий принцип створення зварювальLl их д}керел )til.t t]]1ення

Змiнногс'l струму на ocHoBi зRарювального трансформатора ,] HopNta_rIbH1.1\,l po,j-

сiюrзаrrliяш,r i спецiалiзованого гlос.ttiдовI{ого актив]lого фirrъ,rра. Запрсlllсlt{Oвii-

не рi1lIення дозволяс контролlовати ВАХ джерела. реалiзува,ги TIG-AC' про-

цес вiд нерегульованого зварювального,r,рансформатора.

Дослi;tно-проN,lислове випробування розробленого обл"адллаt{FIя в ),мо-

вах ПА'Г <F{ауково-дос.гIiдлlий i lrроекf,но-технолсlгiчний iнсr.и,гу"г маtIlИнобУ-

д),ванFIя)), TOIJ <J'ехI\4ашСтрой 20l2). I IpA1' <N4К<Азсlвсталь>. Il,{T <Nla1-1-

кограф>. ДII <N4арiупольськиL"l N,Iорський торговельний порт)). ЗД'l' к]-iлро-

маш)) показало йог,t-l надiйну роботу i вiдповiднiсть заявленим технi.лни\,{ па-

paNleTpa\,l.

Повнота викладу науковIIх IIoJIoiKeHb в опyблiкованих t-lраltях

Оснсlвний змiст робо,ги представлено в З монографiях, В ста,l,т,ях в tltiж-

}lародних i наукометричних ви/lаннях (Scopus), З4 статтях в зýiрниках ВАК. З

статтях в iнtttих }{аукових виданнях. Результати дослiджень захиtttенi ;{б па-

тен,таN,{и УкраТни.

Загальна кiлькiсть публiкацiй автора за теN,{ою дисертацil' с,гановить 9zl

найменчвання. Опублiкованi матерiали в достатIлiй Mipi висвiтлюють ре,]\Iль-

гати ilослiлiкень. шо виносяться на ]ахист.

Зп,riст pecPepaTv. виклалених \, ньому основttих tlачкових гIоjIохtс-i-lь ],о

висновкiв iлентичнi змiсту дисертацiт
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ОЦiНЮВаНня змiсry роботи та вiдповiднiсть iT встановленим вимогам

В цiлому дисертацiйна робота вiдповiдае вимогам ДСТУ 3008:2015

"звiти у сферi науки i технiки. Структура i правила оформлення" та вимогам

нормативних документiв щодо оформлення дисертацiй та авторефератiв.

!ИСеРтацiя склада€ться з вступу, 7 роздiлiв, висновпi*, ..r".ку першо-

ДЖеРеЛ (ЗlЗ посилань), додаткiв. Загальний обсяг дисертацiТ складас ЗЗЗ с.

НедолiклI т,а зауваження до дисертацii та автореферату

l, EJ .схемниХ рiшrеннях силовоТ частинлl пiдвишчючих випрямля.tiв

(с. l60, рис.4.17; с. 16З, рис.4.19) використовуються конденсатори. Берччi ло

УВаГИ СПеuИфiчнi уп,tови роботи зварювального обладнання. ocTaHHi пto;trTb

вI,1ходити з ладу. томy досить доtli.llьl"tо було б пре;tставити обгрчнтчваtlгlя iх

вик()рисl,ання.

2. БаЖаrlо було б привести обгрунтування допусl,и]\,lостi викорI,lста}Iня

розроблеНоГо джерела живJlення ,} }lапругою холосl"ого ходу до lЗ0 I}. з r. ра-

ХУВа}{НЯм загально BcTaHoBjleHoT норrпtи яка становить не бiльlле l l0 В.

З. В Роботi не в повному обсязi надана irлформаuiТ про Ьплив рсrзробле-

НИХ ЗtsаРЮВальних джерел на технологiчнi характеристtlки процес!, зt]арк-)-

ВаННЯ: С'Габiльнiсть горilлня дуги, особливостей ir збулiкення. та розбризку-

вання металу. Досить доцiльно надати порiвня.;,lьнi резl,льтати випробув:tгlня

iснуlочих i розроблених ilжepeJr живлеtlня.

Навеленi :}ауваження не зни;tyють загальI]ого пози1,1lвног() вl)аяiеIII{rl

вiл 1_,lоботt.l та не зMeHlIJyIoтb iT llalrKoBv i практичну чiннiсть.

вrлсновок

fiиСертаrtiйна робота Бурлакr.r Володимира ВолоIlиN,lироtst{ча на teN]\,

<РОЗРОбка теоретичних i начково-технологiчних приншипiв стt]орення etlep-

гоефектtлвних iгrверторних дя{ереJl живлення ll.1tя :зварювальних rlроцесiв i

СПОРi/lНеНИХ технологiЙ> с закiнчениN4 науковим дос:.ltiдясенt{яN.,I. IIрисвячеtlLlN,l

ВИРitl1еНнЮ актуальноТ проблеми стЕзоре}Iня сvчасr{их конкуреtlт,()сllроi\,tол(них
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1НВеРТОРНИх ЗВарЮва"rlьних ,цжерел ,{tивJlенt]я. i вiдповiдас паспорт},спеttizt.llь-

Hoc'ri 05.0З.06 * <Зварювання та спорiдлtенi проlrеси i техtlологiТ>. Наведенi в

роботi резчльтати достоtsiрнi. виснORки по роботi обгрунтt_lванi.

Результати наукових tloJlo}KeFlb, за якими здобувач захистив :tисерr,аuiю

канлиjlата наук. не tsи}{осяться }{а за,\.tlст його докторськоТ дисертацiТ.

Вваясаю, шо за своlм I,{ауковим piBHeM робота вiдповi/tас вимогам п. 9.

l0, 12 <Порядку присудженr{я наукових ступенiв>), затtsердженого Постало-

вою Кабiнет1, MiHicTpiB УкраТни Bi;l24 липня 20l3 р. JYч 567 до дисертilцiйrlltх

робi'г lla здобуття наукоtsого ступеня доктора технiчних наук за с-пецiа:,lьtлiс-

'гю 05.0З.06 - <ЗварюванL{я та спорiдгtеt'ti проltеси iтехноJIог,iТ>. а зi{обува.{

Бvрлака Володtлмир Вол<lлLtм1.1рович .]аслуговус на присудiкення t']o]\,I}, на\ко-

вого стyпеня доктора технiчrjих наук за вказаною спецiальнiсткl,

Офiчiйний опонент:
Професор,

доктор технiчних наук,
професор каф. <Зварювання>

Нацiонального технiчного унiверситету
<Харкiвський полiтехнiчний iнститут>

-М. ['. C(lirlerlKo

2

iо!iltJi;ll{tГO-ТЕХ iчного унiварситвту
вхнiчниii lHcTli?yT"й пол

Пiдпис
зАсвiдч

ЁF{i{ii сЕltрЕT,дри

ь

** *

02а1

о

оq

р


