
ДОВ1ДКА 
про творчий внесок 

кандидата техшчних наук, доцента кафедрн технологи машинобудування 
Кременчуцького нацюнального ушверснтету 

IivieHi Мнхайла Остроградського 
ШЛИКА Серия Викторовича 

у роботу за темою 
«1нтелектуально-кероваш технологи 1мпульсноТ обробки метал1в»

Основн1 результата з дослщження процес1в 1мпульсного вибухового навантаження 
у явнш постанови! для моделювання складноУ нелЫйноУ динамжи твердих тш, рщин, 
газ1в i IX взаемоди, пов’язаш з переходом вщ стацюнарного осередку деформащУ до 
нестащонарного з силовою штенсифшащею, отримано Шликом Серпем Вжторовичем, 
доцентом кафедри технолопУ машинобудування Кременчуцького нацюнального 
ушверситету iMeHi Михайла Остроградського, особисто.

Претендент займався дослщженням термомехашчних режим1в динам1чного 
вибухового навантаження металевих конструкщй i3 застосуванням програмних 
комплекс1в, що використовують явний метод рш ення р1внянь мехашки суцшьного 
середовища. Результатом роботи претендента е встановлення характеру поведшки 
ударноУ хвшп, що утворюеться внаслщок детонащУ вибуховоУ речовини. Складеш 
аналггичш залежност! взаемоди ударноУ хвил1 13 навантажуваною поверхнею. 
Розроблено математичний апарат розрахунку таких параметр1в ударноУ хвши як тиск 
фронту детонащУ i його змша у 4aci та швидюсть ударноУ хвил1 у момент виходу на 
поверхню.

Претендентом проведено експериментальне дослщження динам!чного вибухового 
навантаження стал! Quardian 500 та сшвставлення отриманих результате i3 
анал1тичними розрахунками. Визначена адекватшсть розробленоУ математичноУ модел1 
числового дослщження вибухового навантаження результатам натурного 
експерименту.

Клльюсть публжацш за роботою: 8, в т.ч. 3 стагп (3 у англомовних журналах з 
1мпакт-фактором). Загальна кшьмсть посилань на иублжащУ автора/Ы ндекс, згщно баз 
даних складае вщповщно: Web o f Science -  0/0, Scopus -  63/4, Google Scholar -  75/5.

Загальний внесок Шлика С.В. у роботу «1нтелектуально-кероваж технолог^' 
1мпульсноУ обробки метал1в» складае 25%.

Претендент

Перший проректор

С. В. Шлик

В. В. Никифоров



ДОВ1ДКА 
про творчий внесок

кандидата техшчних наук, старшого викладача кафедри охорони npatii, цивк1 ьно1
та промисловоТ безпеки 

Кременчуцького нацшнального ушверситету 
iMeHi Михайла Остроградського 

4E H 4E B O I Ольги Олександр1вни 
у роботу за темою  

«1нтелектуально-кероваш технологи 1мпульсно1 обробки метал1в»

Основн1 результата з дослщження залежност1 гранично'1 пластичност матер1алу вщ 
його напруженого стану, отримано Ченчевою Ольгою Oлeкcaндpiвнoю, старшим 
викладачем кафедри охорони пращ, цившьноТ та промисловоТ безпеки Кременчуцького 
национального ушверситету iMeHi Михайла Остроградського, особисто.

Претендент займалася розробкою схеми напруженого стану матер1алу, що 
включае третш iHBapiaHT напружень, який враховуе змши iHBapiaHTiB тензора 
напружень в умовах 1мпульсного навантаження. Для цього претендентом визначено 
напружений стан в точщ в умовах 1мпульсного навантаження, головш напруження, а 
noTiM iHBapiaHTH тензора напружень з урахуванням 1мпульсного характеру 
навантаження. Претендентом доведено, що при такому навантаженш хвшп, що 
поширюються в метал1, можна розглядати як систему поздовжшх i поперечних хвиль. 
Падшня пласко'1 ударно'1 хвшп нормально до поверхш навантаження призводить до 
виникнення напруженого стану тривюного нер1вном1рного стиснення.

Результата робота претендента е корисними для оцшки пластичних властивостей 
M aTepiarie при зварюванш i змщненш вибухом, а також при штампуванш вибухом 
заготовок i сум щ енш  операцш зварювання та штампування вибухом; при 1мпульсних 
методах штампування -  м агнткы м пульсном у, електрогщравл1чному, 
газодетонацшному тощо, коли в1дбулося з1ткнення частини заготовки з матрицею, а 
шша продовжуе деформуватися; при штампуванш на молотах; при дробленш 
MaTepianie ударом жорсткого тша; дробленш вибухом багатокомпонентних середовищ 
i визначенш балютичноУ стш коеп елемент1в бойово'1 техшки.

Кшьюсть публжацш за роботою: 9, в т.ч. 4 статп (4 у англомовних журналах з 
1мпакт-фактором). Загальна кшьюсть посилань на публжацп автора/Ы ндекс, зпдно баз 
даних складае вщповщно: Web of Science -  0/0, Scopus -  8/2, Google Scholar -  13/3.

Загальний внесок ЧенчевоУ O.O. у роботу «1нтелектуально-кероваш технолога 
1мпульсно1 обробки метал1в» складае 25%.



ДОВ1ДКА ПРО ТВОРЧИЙ ВНЕСОК 
доктора техшчних наук, провщного наукового сшвробпника кафедри 
комп’ютерних технологш i мехатрошки Харк1вського нацюиального 

автомобКпьио-дорожиього ушверситету 
КЛЕЦА Дмитра Михайловича у цикл наукових праць за темою 

«Гителектуальио-кероваш технологи !мпульсноТ обробки метал!в»

OcHOBHi результата з дослщження динам!чно1 поведшки матер1ал1в i змши ix  

технолопчних i ф1зико-мехашчних властивостей при штенсивному 1мпульсному 
навантаженш i високих швидкостях деформацш, що враховуе складний ашзотропний 
пружно-пластичний характер поведшки та нелшшний характер ударно-хвильового 
стиснення, отримано Клецом Дмитром Михайловичем, провщним науковим 
сшвроб1тником кафедри комп’ютерних технологш i мехатрошки Харк1вського 
нацюнального автомобшьно-дорожнього ушверситету, особисто. Претендент займався 
розробкою теоретичного методу визначення напружено-деформованого стану 
шаруватих металевих композицш, який заснований на припущенш про те, що м1ж 
тверд1стю деформованого металу i штенсившстю напруженого стану icHye однозначна 
функцюнальна залежнють. Основною перевагою даного методу € те, що його з ycnixoM 
можна застосовувати для знаходження меж осередку деформаци, якщо вш займае 
тшьки частину обсягу деформованого тша, а також визначення лшш р1зного р1вня 
штенсивностей деформацш i штенсивностей напружень по всьому об'ему тша. Даний 
метод дозволяе знаходити ршення р1вняння р1вноваги плаского елемента плакуючо1 

пластини, з урахуванням масового характеру сил шерци з прийняттям лшшного 
вщношення швидкост1 nepepi3y пластини по и товщиш.

Претендентом проведено яюсний анал1з розроблених моделей, виконано 
пор1вняння значень, отриманих з використанням даного методу, та даних, одержаних 
при числовому моделюванш напружено-деформованого стану шаруватих металевих 
композицш у систем! Ansys AUTODYN i3 застосуванням запропоновано'1 авторами у 
робот1 ггеращйнси процедури.

Кшыасть публшацш за роботою: 22, в т.ч. 9 статей (9 у англомовних журналах з 
1мпакт-фактором). Загальна кшьюсть посилань на публжацп автора/Ындекс, зпдно баз
даних складае вщповщно: Web of S copus -  79/5, Google Scholar -  104/7.

Претендент Д. М. Клец

Проректор з науково'1 робота I. А. Дмитр1ев



ДОВ1ДКА 
про творчий внесок 

кандидата техшчних наук, старшого викладача кафедри галузевого
машинобудування 

Кременчуцького нацюнального университету 
iMeHi Михайла Остроградського 

ЛАШ КА Свгешя Свгеновича 
у роботу за темою  

«1нтелектуально-кероваш технологи 1мпульсноУ обробки метал!в»

Основш результата з дослщження залежност1 граничноТ пластичност1 матер1алу 
вщ його напруженого стану, отримано Лашком Свгешем Свгеновичем, старшим 
викладачем кафедри галузевого машинобудування Кременчуцького нацюнального 
ушверситету iMeHi Михайла Остроградського, особисто.

Претендент займався дослщженням складного навантаження матер1ал1в при 
1мпульсному вплив1, при якому процес формозмши пов’язаний з переходом вщ 
стацюнарного осередку деформацп до нестацюнарного. Претендентом проведено 
розрахунки i математичш модел1 1мпульсного навантаження, у тому числ1 вибухового, 
яю грунтуються на методах скшченних i граничних елемешйв, i описують змшу 
напружень. Претендентом запропоновано описувати скшченно-р1зницевою 
параметричною моделлю динам ку навантаженоТ поверхш при 1мпульсному 
деформуванш.

Результатом роботи претендента е розробка 1теращйноТ процедури, що дозволяе 
визначати поточш значения напружень та деформацш, що проходять через точки 
кривоТ д1йсних напружень, а також штенсивност1 напружень та деформац1й при 
1мпульсшй обробщ метал1в.

Кшьюсть публкацш  за роботою: 4, в т.ч. 4 статп (4 у англомовних журналах з 
1мпакт-фактором). Загальна кшьюсть посилань на публжацп автора/Ы ндекс, згщно баз 
даних складае вщповщно: Web of Science -  0/0, Scopus -  3 /1, Google Scholar -  8/3.

Загальний внесок Лашка G. G. у роботу «1нтелектуально-кероваш технолоп '1 
1мпульсноТ обробки метал1в» складае 25 %.

Претендент

Перший проректо

с G.G. G. Лашко

В. В. Никифоров


