


ма€  у  сво€му  розпорядженнi  численнi  методи  поліпшення  структури  та

властивостей  поверхневого  шару деталей,  кожний  з  яких  ма€  рацiональнi

областi застосування, переваги та недолiки. Серед iснуючих методiв значний

iнтерес представля€ метод електроiскрового легування (Е1Л), який усе бiльш

широко  застосову€ться  в  промисловостi  для  пiдвищення зносостiйкостi  та

твердостi  поверхнi  деталей  машин,  у  тому  числi  й  працюючих  в  умовах

агресивних середовищ, абразивного i iнших видiв зношування, а також для

вiдновлення поверхонь при ремонтi й iн.

Резервом   покращення   геометричних   параметрiв   та   властивостей

поверхневого   шару   виробiв   можуть   бути   комбiнованi   технологi.і..   Такi

екологiчно  безпечнi  методи,  як  нанесення  металополiмерних  матерiалiв

(МПМ), поверхневе пластичне деформування (ППд), лазерна обробка (ЛО) в
комбiнацi.і.  з  Е1Л  в  значнiй  мiрi  знижують  недолiки  кожного  з  них  та

збiльшують переваги.

Таким чином, розробка нових екологiчно безпечних методiв змiцнення

та  вiдновлення  поверхонь  шнекiв  машин  технологiчного  циклу  утилiзацi.і.

гною, якi значно знижують собiвартiсть ремонту та пiдвищують .і.х надiйнiсть

та довговiчнiсть € важливою науковою та технiчною проблемою. Саме тому

обраний    напрямок    дисертацiйного    дослiдженш    Саржанова    Богдана

Олександровича,  який  спрямований  на  вирiшення  згадано.і.  проблеми,  €

актуальним та сво€часним.

Оцiнка   обгрунтованостi   наукових   положень   дисертацi.].   та   .].х

достовiрностi.  У роботi обгрунтовуеться науковий  пiдхiд щодо вирiшення

науковотехнiчно.і. проблеми забезпечення пiдвищення надiйностi машин за

рахунок збiльшення термiну служби .і.х вiдповiдальних деталей при зниженнi

собiвартостi  та енерговитрат,  а саме  пiдвищення термiну  служби робочих

органiв  шнекiв екологiчно безпечними, iнновацiйними та короткотривалими

технологiями  поверхневого  вiдновлення  та  змiцнення     за  використання

комбiнованих технологiй, якi базуються на методi Е1Л.

Основнi науковi положення та висновки € обгрунтованими,.тому .і.х слiд



вважати  цiлком  достовiрними.  достовiрнiсть  й  обгрунтованiсть  наукових

положень та висновкiв, отриманих у дисертацiйнiй роботi, пiдтверджусться

коректним   описом   технологiй   та   дослiдами   механiзму   поверхневого

змiцнення.

Основнi  науковi  положення  та  висновки  представлено.і. дисертацi.і. €

новими,  що пiдтверджу€ться публiкацiями в провiдних фахових виданнях,

наявнiстю патентiв та апробацi€ю  на мiжнародних науковопрактичних та

науковотехнiчних конференцiях, що вiдповiдають тематицi роботи.

дослiдження здiйснювалися у умовах сучасних виробництв. Отриманi

в   рамках   розробленого   пiдходу   результати   дослiджень   €   новими   як

методологiчно, так i за висновками i рекомендацiями.

Наукова    новизна    одержаних    результатiв.    Аналiз    матерiалiв

дисертацiйно.і.   роботи   дозволя€   констатувати,   що   автором   на   основi

теоретичних  та  експериментальних  дослiджень  розвинуто  науковi  основи

ремонтних технологiй змiцнення та вiдновлення поверхонь робочих органiв

машин, що працюють в важких умовах абразивного та iнших видiв зносу та

агресивних оточуючих середовищ. При цьому слiд вiдмiтити новизну таких

результатiв:

встановлено  функцiональний  вза€мозв'язок  мiж  закономiрностями

технологiчного   процесу   формоутворення   поверхнi   деталi   3   заданими

експлуатацiйними властивостями i iнтегральними показниками економiчно.і.

ефективностi та екологiчно.і. безпеки;

встановлено  кореляцiйний  зв'язок  мiж  ваговим  i  лiнiйним  зносом

сталевих  зразкiв  з  електроiскровими  покриттями  та  величиною  енергi.і.,

витрачено.і. на тертя;

 встановлено вза€мозв'язок мiж енергетичними параметрами лазерно.і.

обробки   i   параметрами   якостi   поверхневого   шару   стального   зразка,

сформованого  методом  Е1Л  i  нанесення  МПМ  (шорсткостi,  суцiльностi,

товщини покрипя, структури i мiкротвердостi).



 отримано аналiтичнi залежностi рiвнянь вагового та лiнiйного зносу

захисних   покрипiв,   сформованих   методом   Е1Л   на  лопатях   шнеку   i

запропоновано процедуру визначення .і.х констант;
розроблено  математичну  модель  синтезу  рацiонального  варiанту

технологiчного   рiшення,   яка   дозволя€   здiйснити   спрямований   вибiр

технологi.і. ремонту з урахуванням показникiв екологiчно.і. безпеки процесу;

запропонований    екологiчно    i    техногенно    безпечний    метод

вiдновлення та змiцнення деталей, виготовлених з листово.і. сталi, суть якого

поляга€  в  видаленнi  частини  деталi   i  замiни  .іі.  окремим  сегментом  з

попередньо   виконаним   пазом   або   виточкою,   при   цьому   змiцнення

вiдновлювано.і. деталi здiйснюють методом Е1Л;

одержала  подальший  розвиток  iдея  технологiчного  забезпечення

процесу вiдновлення деталей методом Е1Л при якому досяга€ться найбiльша

суцiльнiсть i товщина покриття;

доведена  визначна  роль  технологi.і.  Е1Л  з  точки  зору  екологiчно.і.

безпеки, при використаннi змiцнення та вiдновлення деталей.

Практичне значення результатiв. На основi комплексу проведених

теоретичних та експериментальних дослiджень, сформульованих принципiв,

закономiрностей   i   положень   автором   розроблена   гама   технологiчних

процесiв змiцнення i вiдновлення поверхонь деталей машин, використання

яких можна пропонувати в залежностi вiд вимог креслення:

запропонована   екологiчно   безпечна   технологiя   вiдновлення   i

змiцнення   методом   Е1Л   поверхонь   стальних   деталей,   яка   забезпечу€

мiнiмальне   пiдвищення   рiвня   шорсткостi   при   досягненнi   найбiльшо.і.

суцiльностi i товщини сформованого покриття (патент UA на корисну модель

№138052);

удосконалено   комбiновану   технологiю   вiдновлення   посадкових

поверхонь деталей, що включа€ екологiчно безпечнi методи Е1Л i нанесення

МПМ, що забезпечу€ шляхом армування останнiх, пiдвищення твердостi й

мiцностi нанесеного покриття (патент UA на винахiд № 117980); .



розроблена  нова  технологiя  одночасного  відновлення  і  зміцнення

шнекiв    з    нержавiючо.і.    сталi    12Х18Н10Т,    шляхом    нанесення    КЕ1П,

сформованого   в   послiдовностi:   ЦЕ1Л+Е1ЛА1+Е1ЛТ15К6   у   якого   зона

пiдвищено.і. твердостi досяга€ 360 мкм, шорсткiсть поверхнi Ra = 7,5  мкм,

мiкротвердiсть  поверхневого  шару  становить  11500  МПа  (патент  UA  на

винахiд № 136895);

 розроблено екологiчно безпечна комбiнована технологiя формування

зносостiйких покриттiв, що включа€ послiдовне Е1Л твердим сплавом Т15К6

при (wр = 0,55 i 0,90 дж), нанесення М1", армованого порошком твердого

сплаву ВК6 i ЛО, що дозволила збiльшити товщину покри" до 600 мкм з

мiкротвердiстю  7,3    10,О  ГПа i  суцiльнiстю  100°/о (патент UA  на корисну

модель № 131805);

 запропоновано нову технологiю вiдновлення i одночасного змiцнення

поверхонь деталей типу тiл обертання, що дозволя€ формувати на сталевих

поверхнях, що зношуються товстошаровi КЕ1П, сформованi в послiдовностi:

ЦЕ1Л + Е1ЛА1 + Е1Л Т15К6 + МПМ, товщиною до  1,5 мм, суцiльнiстю

100О/о, мiкротвердiстю порядку  101009500 МПа i шорсткiстю Ra =  1,2 мкм

(патенти UA на корисну модель № 141919,141920,142338);

розроблено нову комбiновану технологiю формування зносостiйких

товстошарових покриттiв на плоских i криволiнiйних поверхнях деталей з

нержавiючо.і. сталi 12Х18Н10Т, сформованих в послiдовностi: 1Щ1Л + Е1ЛА1

+ Е1ЛТ15К6  + 1Шд + Пд1М + Пд,  що включа€ екологiчно безпечнi

методи: Е1Л, ППд, МПМ i Пд.  Товщина сформованого покрипя становить
~ 1,3 мм, мiкротвердiсть до 11000 МПа, суцiльнiсть 100О/о i шорсткiсть, R а ~

1,О мкм (патент UA на корисну модель №142338);

розроблена  екологiчно  безпечна  технологiя  змiцнення  деталей  з

листово.і. сталi методом ЦЕ1Л, застосування яко.і. супроводжу€ться: значним

(на  порядок)  зниженням  витрат  електроенергi.і.  й  часу  на  термообробку;

вiдсутнiстю   повiдець   i   жолоблень,   а   отже   й   необхiдностi   додатково.і.



механiчно.і. обробки для .і.хнього усунення пiсля термообробки (патент UA на

корисну модель № 141992);

запропоновано     замiнити     екологiчно     небезпечну    технологiю

приварювання сегментiв зi зносостiйкими покрипями на зношенi дiлянки

лопатей   шнекiв   на   екологiчно   безпечну,   яка   поляга€   в   прикрiпленнi

механiчним способом (патенти UA на корисну модель № 140467 i 140468);

розробленi  i впровадженi в виробництво технологiчнi рекомендацi.і.

виготовлення  i  ремонту  шнекiв  машин,  задiяних  в  технологiчному  циклi

видалення  та  утилiзацi.і.  гною  та  центрифуг  для  очищення  стiчних  вод,

екологiчно   безпечними   методами   з   очiкуваним   економiчним   ефектом

197 тис. грн.

розробки, виконанi в дисертацi.і., впроваджено в навчальний процес

для студентiв iнженернотехнологiчного факультету СНАУ.

Особистий   внесок  дисертанта  поляга€  у  виборi  теми  дисертацi.і.,

предмету   i   методiв   дослiдження,   постановцi   та   вирiшеннi   основних

теоретичних  i  експериментальних  завдань.  Разом  iз  науковим  керiвником

здобувач брав участь у формулюваннi науковотехнiчно.і. проблеми, розробцi

змiсту   дисертацiйно.і.   роботи,    плануваннi    експериментiв,    у   розробцi

конструкторсько.і.  та  технологiчно.і.  документацi.і.,   а  також  упровадженнi

результатiв   наукового   дослiдження.   Науковi   положення   дисертацiйно.і.

роботи, якi виносяться на захист, сформульованi автором особисто.

Автору    належить:    обкрунтування    мети,    проведення    наукових

дослiджень,  обробка  результатiв  та .і.х  аналiз,  пiдготовка  статей  до  друку.

Постановка задач та обговорення результатiв дослiджень виконанi спiльно з

науковим керiвником i, частково, зi спiвавторами статей.

ПОвнота   викладу  основних  результатiв  дисертацi.і.  в  наукових

фахових виданнях.  Змiст дисертацiйно.і. роботи у повнiй мiрi вiдображений

в  опублiкованих  працях.  Основнi  положення  i  результати  дослiдження  в

достатнiй мiрi викладено у фахових виданнях. Теми публiкацiй вiдповiдають

змiсту дисертацi.і.. Основнi результати роботи викладенi у 34 публiкацiях (5 3



яких у  виданнях,  що  iндексуються  наукометричною  базою  Sсорus)  з  них:

7 статей  у  фахових  виданнях  Укра.і.ни;  3  статi  опублiкованi  в  iноземних

перiодичних виданнях (двi з яких у виданнях держав, якi входять до ОЕСР

та/або   Свропейського  Союзу);   7   публiкацiй  у  матерiалах  мiжнародних

конференцiй; 17 патентiв.

Оцiнка    змiсту    дисертацi.і..    дисертацiя    написана    чiтко,    ясно,

iлюстративний  матерiал  ма€  високий  ступiнь  iнформативностi.  Структура

дисертацi.і.   €   логiчною,   склада€ться   з   анотацi.і.,   вступу,   п'яти   роздiлiв,

висновкiв,  списку використаних джерел, додаткiв.  Загальний  обсяг роботи

склада€ 246 сторiнок машинописного тексту, основний змiст викладено на

168 сторiнках, також мiстить додатки на 28 сторiнках. По тексту дисертацi.і.

розмiщено   76   рисункiв   та   26   таблиць.   Список   використаних   джерел

склада€ться з 167 найменувань на 20 сторiнках.

У  вступi об1рунтовано  актуальнiсть теми дисертацi.і.,  сформульовано

мету та задачi дослiдження. Вказана наукова новизна та практична цiннiсть

отриманих   результатiв.    Наведено   вiдомостi    щодо   апробацi.і.   роботи,

особистого  внеску  здобувача  та  публiкацiй.  Зазначено  зв'язок  роботи  з

науковими про1рамами та темами.

У першому роздiлi показана роль тваринництва в економiцi Укра.і.ни,

проведений аналiз машин та обладнання задiяних в технологiчному циклi

видаленш   та   утилiзацi.і.   гною.   На   прикладi   господарсько.і.   дiяльностi

державного    комунального    пiдпри€мства    "Мiськводоканал"    м    Суми

проаналiзованi  методи  очищення  стiчних  вод,  конструктивнi  особливостi

осаджуючо.і.   горизонтально.і.   шнеково.і.   центрифуги,    iснуючi   технологi.і.

змiцнення та вiдновлення поверхонь деталей машин. Наведено аналiтичний

огляд  екологiчно  i  техногенно  безпечних  технологiй  ремонту  поверхонь

шнекiв  рiзних  конструкцiй  за  тематикою  дисертацiйно.і. роботи,  де  також

визначений та встановлений напрямок та основнi задачi дослiдження.

У   другому   роздiлi   розроблено   систему   спрямованого   вибору

екологiчно     безпечно.і.    технологi.і.    реновацi.і.    вiдповiдальщх     деталей



технологiчного обладнання, задiяного в процесi очистки стоків, яке працюс з

постiйним  навантаженням  у  важких  умовах  гiдроабразивного  зносу.  В

результатi аншiзу факторiв, якi впливають на знос Е1П поверхонь лопатей

шнека  встановлено,  що  зi  збiльшенням  енергi.і.,  витрачено.і.  на  подолання

тертя  при  роботi  шнека,  знос,  за  рiвнi  промiжки  часу  збiльшу€ться,  що

пов'язано зi зниженням твердостi покриття в мiру його поглибленш. При

зношуваннi   Е1П   на   повну   глибину   знос   рiзко   зроста€   i   наступа€

катастрофiчне зношування, що несе за собою зниження к.к.д. обладнання та

якостi  роботи,  зроста€  вартiсть  ремонту.   Запропоновано  методику,  що

дозволя€ iнженерно технiчним працiвникам ремонтних служб визначати час

повного зносу змiцненого шару або нанесеного покрипя на периферiйних

дiлянках лопатей шнека i зупинки обладнання для проведення ремонтних

робiт.

Третiй роздiл присвячено методикам експериментальних дослiджень з

розробки технологi.і. захисту шнекiв машин, задiяних в переробцi та утилiзацi.і.

гною та центрифуг з очищення стiчних вод.  При цьому описанi наступнi

методики: вiдновлення зношених посадкових поверхонь шнека методом Е1Л

з  подальшим  нанесенням  МПМ;  вiдновлення  i  одночасного  змiцнення

поверхонь деталей iнтеIрованою технологi€ю Е1Л + МПМ + ЛО; формування

товстошарових КЕ1П на поверхнях деталей типу тiл обертання екологiчно

безпечними технологiями;  формування товстошарових КЕ1П на плоских i

криволiнiйних  поверхнях  деталей  екологiчно  безпечними  технологiями;

розробки екологiчно безпечно.і. технологi.і. змiцнення деталей з листово.і. сталi

методом  ЦЕ1Л;  вибору  матерiалiв  для  проведення  дослiджень  з  розробки

екологiчно безпечно.і. технологi.і. виготовлення i ремонту шнекiв; дослiдження

зносостiйкостi  зразкiв  3  захисними  КЕ1П  проти  гiдроабразивного  зносу  i

фреттинг  корозi.і.; дослiдження впливу захисних КЕ1П на фiзико механiчнi

властивостi деталей; оцiнки екологiчно.і. безпеки технологi.і. Е1Л i наплавлення

металевих поверхонь.



Четвертий    роздiл    присвячено    розробцi    екологiчно    безпечно.і.

технологi.і. захисту шнекiв машин, задiяних в переробцi та утилiзацi.і. гною та

центрифуг з очищення стiчних вод. При цьому автором розробленi технологi.і.

ремонту посадочних поверхонь пiд кульковi пiдшипники, якi в залежностi вiд

глибини зносу вiдновлюють:
до  о,22  мм  методом  Е1Л  твердим  сплавом  Т15К6  з  наступним

нанесенням h";
до  о,25  мм  методом  Е1Л  твердим  сплавом  Т15К6  з  наступним

нанесенням М1М, армованого порошком твердого сплаву ВК6;
до  о,35  мм  методом  Е1Л  алюмiнi€м,  потiм  Е1Л  твердим  сплавом

Т15К6 з наступним нанесенням МПМ;
до   1,5   мм  методом  Е1Л  твердим  сплавом  Т15К6  з  наступним

нанесенням МПМ, армованого дротом.
Слiд  зазначити,  що  комбiнованi  технологi.і.  вiдновлення  посадочних

поверхонь  пiд  пiдшипники  кочення  можна  використовувати  для  шнекiв,

виготовлених iз сталей, що використовуються, як в центрифугах будьякого

призначення, так i в машинах, що застосовуються для збирання, переробки та

утилiзацi.і. гною.

для нанесення захисних покрить на лопатi шнекiв з нержавiючо.і. сталi

12Х18Н10Т    розроблена    екологiчно    безпечна    комбiнована   технологiя

формування зносостiйких покрипiв,  що включа€ послiдовне Е1Л твердим
сплавом Т15К6,  нанесення МПМ,  армованого порошком твердого  сплаву

ВК6 i ЛО, при цьому товщина покритгя досяга€ 600 мкм з мiкротвердiстю

7,3 10,О ГПа i суцiльнiстю 100%. Крiм цього розроблено нову комбiновану

технологiю формування зносостiйких товстошарових покрипiв на плоских i

криволiнiйних    поверхнях    деталей    з    нержавiючо.і.    сталi     12Х18Н10Т,

сформованих в послiдовностi: ЦЕ1Л + Е1ЛА1 + Е1ЛТ15К6 + ППд + МПМ

+ Пд, яка включа€ екологiчно безпечнi методи: Е1Л, ППд, МПМ i Пд. В

результатi     товщина    сформованого     покритгя     становить    ~     1,3мм,

мiкротвердiсть до 11000 МПа, суцiльнiсть 100°/о i шорсткiсть, R а .~ 1,О мкм.



П'ятий  роздiл  присвячено  розробцi  екологiчно  безпечно.і. технологi.і.

вiдновлення i одночасного змiцнення деталей, виготовлених з листово.і. сталi,

яка включас видалення зношено.і. частини i замiну .іі. окремим сегментом з

попередньо   виконаним   пазом   або   виточкою.   для   ремонту   зношених

поверхонь  шнекiв,  задiяних  в  переробцi  та  утилiзацi.і.  гною,  розроблена

екологiчно безпечна технологiя змiцнення деталей з листово.і. сталi методом

1Щ1Л, застосування яко.і. супроводжу€ться: значним (на порядок) зниженням

витрат електроенергi.і. i часу на термообробку.

В    результатi    дослiджень    зразкiв    сталi     12Х18Н1ОТ    з    рiзними

покрипями на гiдроабразивний знос встановлено, що кращу зносостiйкiсть

показали      зразки       з      КЕ1П,      сформованими       в      послiдовностi:

ЦЕ1Л+Е1ЛА1+Е1ЛТ15К6+ППд+МПМ+Пд,  знос  яких  на  820%  менше

зразкiв без покрипя Стiйкiсть проти гiдроабразивного зносу у зразкiв сталi

65Г вище, нiж у зразкiв зi сталi 30Х13 i 40Х, вiдповiдно на 33°/о i 31%.

дослiдження  впливу  зварювальних  робiт  на  змiни  в  складi  повiтря

показали, що в зонi проведення електрозварювання при наплавленнi на сталь

12Х18Н1ОТ  зносостiйкого  покрипя    з'явля€ться  значно  бiльша  кiлькiсть

вуглекислого газу i утворюються нестабiльнi iони NО, тобто виникають гази,

якi с отруйними навiть в малих концентрацiях. При дослiдженнi хiмiчного

складу   газового   середовища   в   зонi   проведення   робiт   при   Е1Л   сталi

12Х18Н10Т    на    установцi    «Елiтрон52А»    електродомiнструментом    з

твердого  сплаву  Т15К6  встановлено,  що  масспектр  газового  середовища

практично iдентичний масспектру чистого повiтря.

У  висновках  стисло  сформульовано  основнi  науковi  та  практичнi

результати    роботи.    Основнi    положення    та    висновки    дисертацi.і.    е

достовiрними та мають належний рiвень науково.і. обкрунтованостi. В цiлому

дисертацiя справля€ враження завершеного наукового дослiдження.

Оцiнка  iдентичностi  анотацi.і.  та  основних  положень  дисертацi.і..

Анотацiя  iдентична основним положенням, викладеним в текстi дисертацi.і.,

оформлена укра.і.нською  та  англiйською  мовами.  Явля€  собою. лаконiчний



загальний виклад основного змiсту дисертацi.і.. Анотацiя вiдповiда€ вимогам,

що ставляться до робiт такого роду, зокрема вимогам, передбаченим пунктом

10   Порядку   проведення   експерименту   з   присудження   ступеня  доктора

фiлософi.і., затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв вiд 6 березня 2019 р.

№167, а також пунктам 2 та 3 Вимог до оформлення дисертацi.і., затверджених

Наказом Мiнiстерства освiти i науки Укра.і.ни вiд 12 сiчш 2017 р. №40.

Зауваження до дисертацiйно.і. роботи: Загалом позитивно оцiнюючи

дисертацiйну  роботу  Саржанова  Б.О.,  варто  зазначити,  що  наявнi  окремi

зауваження.

1.В    дисертацi.і.   приведено    дуже    багато    нових    методiв    формування

зносостiйких покрипiв виробiв, але при цьому вiдсутнi методи контролю .і.х

якостi.

2. Скорочення у списку скорочень та умовних позначок розташовано не за

алфавiтом.  Це  утрудню€  пошук  окремих  скорочень.  Абревiатури  «ПК»

(стор. 33), «ХТО» i «СВЧ» (стор. 37) у списку вiдсутнi.

3. Рисунки 1.1,1.4 i подiбнi, ймовiрно, доцiльно назвати «Схема. . .».

4. Не визначено термiн «суцiльнiсть шару» (стор.103 та iн.).

5. Iнодi  зустрiчаються  вирази  «низька  суцiльнiсть»,  «висока  шорсткiсть»

(стор.102), якi непiдкрiпленi конкретними величинами.

6. до зауважень слiд також вiднести, застосування мiсцями для однакових

величин рiзних позначень, наприклад Ra ст..122 та Rz ст..105, що затрудняс

сприймати  викладений  матерiал.  На деяких Iрафiках (ст..  61,  64).  вiдсутнi

одиницi вимiру, або невiдповiднiсть прийнятiй мiжнароднiй системi одиниць

SI (км та м, год, хв та с  та iн..) ст.. 93. Рисунки 3.2 i 3.9 дуже схожi.

7. Взагалi   оформлення   дисертацi.і.   склада€   позитивне   враження.   Але   в

дисертацi.і.   присутнi   незначнi   неточностi   i   друкарськi   похибки,   iнодi

зустрiчаються абзаци тiльки з одним реченням.

Внсновок.  дисертацiя  Саржанова  Богдана  Олександровича  €  закiнченою,

самостiйно виконаною науководослiдною роботою, яка мiстить .новi науковi



положення,  ма€ теоретичне та практичне значення.  За рiвнем актуальностi

теми,  новизною та закiнченiстю виконаних дослiджень,  обцэунтованiстю i

достовiрнiстю    висновкiв    дисертацiйна    робота    «Розробка    екологiчно

безпечних   методiв   вiдновлення   шнекiв   машин   технологiчного   циклу

утилiзацi.і. гною» заслугову€ позитивно.і. оцiнки. Змiст дисертацi.і., .іі. структура

вiдповiдають  спецiальностi   133    Галузеве  машинобудування.  Науковий

рiвень та практична цiннiсть дисертацi.і. вiдповiдають вимогам п.п. 9,10,11,

12  Порядку  проведення  експерименту  з  присудження  ступеш  доктора

фiлософi.і.   затвердженого   Постановою   Кабiнету   Мiнiстрiв   Укра.і.ни   вiд

о6 березня  2019  р.  №  167  «Про  проведення  експерименту  з  присудження

ступеня  доктора  фiлософi.і.»,  а  .іі.  автор  Саржанов  Богдан  Олександрович

заслугову€     присудження     наукового     ступеня     доктор     фiлософi.і.    за

спецiальнiстю 133 Галузеве машинобудування.
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