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Актуальність теми дисертації.
Розвиток сучасного матеріалознавства неможливий без створення 

наукових основ для розробки нових матеріалів, зокрема на основі 
високотемпературних металевих систем. Покращення характеристик такого 
типу матеріалів являється одним з найважливіших напрямків фізичної хімії, 
металургії та матеріалознавства.

Жароміцні сплави знаходять широке застосування в сучасній техніці, 
зокрема для виготовлення турбінних лопаток, сопел пальників, котлів і таке 
інше. Через високу температуру експлуатації та агресивне середовище такі 
деталі швидко втрачають свої механічні властивості та підлягають 
регулярній заміні. Однією з проблем, в даному випадку, є дослідження та 
встановлення фізико-хімічних закономірностей процесів фазових 
перетворень, транспорту і міжфазних явищ в базових системах М-Сг-А1, №- 
Сг-С, №-Сг-А1-С, М-Сг-М), Ре-Сг-ЛЬ, №-Сг-\¥, С о-С г^ під час окиснення 
цих сплавів і покриттів на основі даних систем при високих температурах.

Таким чином, дослідження особливостей термічної деградації такого 
типу систем має як фундаментальне, так і прикладне значення. У зв’язку з 
цим, подану роботу, відповідно вимогам Департаменту атестації кадрів 
України, слід вважати актуальною та своєчасною.

Актуальність теми дисертаційної роботи Чиркіна А.Д. підтверджується 
ще тим, що вона виконана згідно тем державного замовлення: 010Ш002168 
«Термодинамічні властивості та структура металічних та шлакових 
розплавів» (2001-2005 р.р.), 0106Ш05893 «Нові наноструктурні матеріали 
для створення каталізаторів, сорбентів, сенсорів, молекулярних магнетиків, 
квазікристалічних та оксидних сплавів» (2006-2010 р.р.), 011Ш006260 
«Фізико-хімія металовмісних та вуглецевих ганоматеріалів для сучасних 
технологій та вирішення екологічних проблем» (2011-2015 р.р.), 016Ш02558 
«Нові функціональні матеріали та нанокомпозити на основі гетерометалічних 
систем» (2016-2018 р.р.) та робіт науково-дослідних центрів Німеччини.

Ступінь обгрунтованості, повнота викладення та наукова новизна 
отриманих результатів.

Обґрунтованість та достовірність отриманих автором результатів 
досліджень і висновків дисертації базується на використанні в роботі 
фундаментальних положень фізичної хімії, а саме: термодинаміки, 
неорганічної хімії, матеріалознавства та підтверджується комплексними
фізико-хімічними дослідженнями.
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В роботі виконаний значний об’єм експериментальних та теоретичних 
досліджень з використанням традиційних та сучасних методів: оптичної 
мікроскопії, растрової та 'трансмісійної електронної мікроскопії, 
рентгенофазового аналізу, енергодисперсійної та хвиледисперсної 
рентгенівської спектроскопії, дифракції зворотно-розсіяних електронів, 
оптичної емісійної спектроскопії тліючого розряду, мас-спектрометрії 
вторинних нейтральних частинок, термодинамічних розрахунків методом 
CALPHAD з використанням програмних пакетів Thermo-Calc і DICTRA, а 
також оригінальних розроблених автором розрахункових алгоритмів. 
Використання великої кількості методів дослідження та узгодження 
результатів, одержаних різними методами, забезпечують достовірність та 
надійність наведених в дисертації даних.

Наукові положення та висновки, що містяться в дисертації, опираються 
на великий експериментальний матеріал та його аналіз, добре узгоджуються 
з літературними даними.

Практичне значення результатів, одержаних здобувачем.
На основі проведених теоретичних та експериментальних досліджень в 

дисертації розроблений спосіб підвищення корозійної стійкості сплаву 602 
СА методом термообробки, запропоновано механізм висхідної дифузії у 
приповерхневій зоні сплаву, що призводить до розчинення карбідів та 
утворення нових фаз і впливає на механічні властивості сплаву, 
вдосконалено моделі корозії для ряду промислових жаростійких сплавів. 
Тому робота має також важливе практичне значення і може бути використана 
для вдосконалення вже існуючих жароміцних матеріалів, уточнення 
оптимальних умов їх експлуатації та для розробки нових сплавів з наперед 
заданими властивостями.

Повнота викладення основних результатів дисертаційної роботи в 
друкованих працях.

Матеріали дисертаційної роботи складаються з вступу, п’яти розділів, 
висновків, списку використаної літератури з 476 найменувань і викладені на 
384 сторінках, містять 177 рисунків, 21 таблицю. Результати та основні 
висновки досить повно представлені в публікаціях автора, оприлюднені на 
конференціях як за кордоном, так і в Україні, широко відомі фахівцям в 
області фізичної, неорганічної хімій, металургії та матеріалознавства. 
Перелік публікацій автора складає 45 найменувань, 22 публікації у фахових 
виданнях, 1 стаття в збірнику праць міжнародної наукової конференції, 20 тез 
доповідей наукових конференцій. Кількість публікацій у міжнародній 
наукометричній системі Scopus -  23.

Ідентичність змісту автореферату та основних положень 
дисертації.

Автореферат дисертації повністю відповідає змісту результатів та 
виводів дисертаційної роботи. Він характеризує ступінь новизни та 
практичної цінності досліджень, проведених здобувачем, і показує особистий 
вклад дисертанта у вирішення задач, які було поставлено в роботі.



Відповідність дисертаційної роботи спеціальності.
Дисертаційна робота Чиркіна А.Д. за змістом, об’ємом та оформленням 

повністю відповідає спеціальності 02.00.04 -  фізична хімія, за якою 
представлена до захисту.

Недоліки відносно змісту та результатів роботи.
До недоліків відповідно змісту та результатів роботи слід віднести 

наступне:
1. Підрозділ «Актуальність та наукова значимість» на стор. 21 написаний 
дуже розпливчастими неконкретними фразами. «Тому актуальність та 
наукова значимість дослідження процесів термічної деградації 
високотемпературних металевих матеріалів визначається як можливістю 
з’ясування фундаментальних фізико-хімічних закономірностей процесів 
фазових перетворень, дифузії і міжфазних явищ в базових системах №-Сг- 
А1, №-Сг-С, №-Сг-А1-С, Иі-Сг-М), Бе-Сг-ИЬ, М-Сг-ДУ, Со-Сг-\¥ під час 
окиснення цих сплавів і покриттів на основі даних систем при високих 
температурах, так і практичною цінністю систематичних експериментальних 
даних про корозійну стійкість низки комерційних високотемпературних 
матеріалів, переважно ЖМС, нових розроблених моделей прогнозування 
хімічного ресурсу тонкостінних- деталей і покриттів...» Замість того, щоб 
писати «актуальність... визначається... можливістю з’ясування 
фундаментальних фізико-хімічних закономірностей», треба вказати 
конкретно, чим є актуальність дослідження, в чому вона полягає, а не 
можливістю з’ясування чого вона визначається. Замість «актуальність... 
визначається... практичною цінністю систематичних експериментальних 
даних», треба безпосередньо вказати, яка саме практична цінність цих даних, 
як конкретно одержані в дисертації дані покращать процеси виробництва та 
експлуатації деталей на основі досліджених сплавів.
2. Жароміцні сплави як правило використовуються для виготовлення 
деталей, які працюють у середовищі, що значно відрізняється від 
атмосферного повітря, передусім у газах - продуктах згорання палива, у 
водяній парі, у реакційних сумішах і таке інше. Але в дисертації дослідження 
корозійної стійкості проводилося в атмосфері повітря. Для одержання 
практично значущих результатів треба проводити дослідження у 
середовищах, наближених до умов експлуатації.
3. На стор. 27 у 9-13 рядках написано: «Модельні розрахунки процесів 
взаємної дифузії, розчинення або утворення вторинних фаз в мікроструктурі, 
утворення пор і пустот можуть суттєво зменшити обсяг експериментальних 
досліджень до рівня цільових контрольних експериментів, які 
підтверджують справедливість теоретичних розрахунків». Але результати 
експериментів далеко не завжди підтверджують справедливість теоретичних 
розрахунків. Буває й так, що вони спростовують результати розрахунків. 
Тому після «які підтверджують» треба вставити «або спростовують».
4. На стор. 55 написано: «По-друге, пришвидшена хімічна деградація 
сплавів, що утворюють окалину Сг20 3, спостерігається у випадку 
додаткового окиснення самої окалини Сг20 3 у вологих атмосферах з



утворенням леткого оксигідроксиду хрому (VI) — СЮ(ОН)2». Однак ступінь 
окиснення хрому в сполуці СЮ(ОН)2 +4, а не +6.
5. На стор. 82 у висновку 3 до розділу 1 написано: «Класичні наявні 
аналітичні моделі, що описують процеси внутрішнього та зовнішнього 
селективного окиснення, а також пов’язані з цим процеси збіднення 
більш реактивного елементу були розроблені в переважній більшості для 
бінарних однофазних сплавів на основі систем Ре-Сг-А1 та Бе-Сг». Але 
сплави системи Ре-Сг-А1 є не бінарними, а трикомпонентними.
6. В багатьох випадках експериментальні залежності будуються за 
результатами одного досліду з мінімальною кількістю точок, що не 
припустимо для процесів окислення, тому що на ці процеси впливають 
багато факторів, які важко контролювати. Практично відсутня статистична 
обробка результатів досліджень. За небагатьма виключеннями результати не 
представлені в аналітичному вигляді. Відсутні довірчі інтервали на рис. 2.1, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.14, 2.16, 2.206, 2.24, 2.27, 2.29, 2.31, 2.32, 2.36, 2.38, 2.44,
3.6, 3.12, 3.14, 4.4, 4.8, 4.11, 4.15, 4.20, 4.32, 4.35, 4.36а, 4.39, 4.46, 5.226, 5.23, 
5.246, 5.30, 5.31, 5.336, 5.34 та в табл. 2.2, 2.3, 2.5, 3.3, 4.4, 5.1, 5.4. На рис. 2.4,
2.6, 2.276, 2.38, 2.44, 3.6, 3.9, 3.14, 4.4, 4.11, 4.15, 4.28, 4.32, 4.46, 5.23, 5.28, 
5.30, 5.336, 5.34 нема навіть з'гладжених кривих для експериментальних 
даних. За відсутності статистичної обробки, згладжених кривих та довірчих 
інтервалів, не коректно казати, пласкими є концентраційні профілі, чи не 
пласкими (стор. 88, 90, 115, 118, 120, 125, 135, 232, 240), має перегин кривої 
статистичну значущість, або не має (стор. 290-297). Там, де намальовані 
згладжені криві, не наведені рівняння цих кривих. Визначені кінетичні 
константи треба наводити з довірчими інтервалами (1-й рядок на стор. 222, 
1-й рядок на стор. 225, 6 рядок знизу на стор. 234).
7. Недостатньо якісно виконані деякі рисунки, є неузгодження між 
рисунками та їх описами у тексті дисертації і між табл. 5.4 та її назвою.

На рис. 2.4 (стор. 89), у верхній частині рис. 4.32 (стор. 226) та на рис. 
5.196 (стор. 285) занижений масштаб по вісі ординат. Масштаб треба 
підбирати таким чином, щоб експериментальні точки займали все поле на 
графіку, були як у верхній його частині, так і у нижній, а не лише посередині. 
Штучне заниження масштабу приховує реальний розкид точок та створює 
візуальну ілюзію невеликого розкиду та незначної зміни функції із зміною 
аргументу, що особливо є маніпуляційним за відсутності довірчих інтервалів 
та навіть згладжених кривих.

На стор. 114 при обговоренні рис. 2.266 написано: «За допомогою 
рівняння (1.12) розраховано параболічні константи росту зони внутрішнього 
окиснення (ЗВО) кр(1\  які порівняно з відомими літературними даними на 
рис. 2.266: 1) кінетикою внутрішнього окиснення модельного сплаву № - 
2,5А1 в оксидній суміші Райнса [35, 55]; 2) значеннями кр(і) для подібного 
сплаву 601 з меншим вмістом алюмінію (1,0-И,7 мас. %) [180, 309-310]; 3) 
для сплаву 602 СА [183]; 4) для інших сплавів на основі системи №-Сг-А1 з 
вмістом алюмінію 2^3 мас. % [80, 311]». Але на самому рис. 2.266 та у



підписі до нього на стор. 115 нічого не вказано про «інші сплави на основі 
системи ІЧі-Сг-АІ з вмістом алюмінію 2^3 мас. %».

На стор. 168 на рис. 3.8 підписано, що чорні квадрати -  це експеримент, 
а лінії -  розрахунок, але не підписано, що таке незаповнені трикутники.

На стор. 173 у 5 рядку є посилання на рис. 3.1 Од, тоді як на самому 
рисунку 3.10 є лише частини а (1000 год.) і б (3000 год.).

На стор. 208 написано: «Концентраційні профілі збіднення хрому, 
визначені в серединній зоні зразка (зона А на рис. 4.16) методом ЕБХ, 
демонструють на рис 4.20а прямо пропорційну залежність інтенсивності 
збіднення хрому від швидкості потоку газу. Приповерхнева концентрація 
хрому ІЧіСг становить для трьох використаних значень швидкості 
потоку приблизно 16, 8 та 3 мас. % відповідно. Профілі збіднення 
хрому на рис. 4.20а були розраховані в програмному пакеті ОІСТІІА з 
використанням в якості граничної умови кінетики вилучення хрому зі 
сплаву, визначеної з термогравіметричних даних (рис. 4.15) та рівняння (3.5). 
Розраховані профілі добре співпадають з експериментальними 
вимірюваннями. Аналогічні розрахунки та вимірювання були проведені 
для ілюстрації ефекту геометрії зразка на глибину збіднення хрому — рис
4.206 показує інтенсивніше збіднення хрому на зовнішньому краю зразка». 
Але, як видно з рис. 4.20, криві, розраховані у програмному пакеті ОІСТКА, 
не достатньо якісно узгоджуються з експериментальними точками. На рис. 
4.20а при швидкості потоку газу 5x10“3 м/с розрахункова крива проходить 
нижче експериментальних точок, коли відстань від поверхні складає від 10 
до 73 мкм. Коли швидкість потоку дорівнює 0,7 м/с, розрахункова масова 
частка хрому менше, ніж експериментальні дані на відстані від 15 до 41 мкм 
від поверхні. При швидкості потоку 6 м/с, розрахункова крива є завищеною 
відносно експериментальних даних при відстані від 28 до 85 мкм. На рис.
4.206 обидві розрахункові криві є заниженими відносно експериментальних 
точок: для середини зразка -  на відстані від поверхні 15-41 мкм, для 
переднього краю зразку -  на відстані 11-47 мм.

Пряма пропорційна залежність -  це лінійна залежність, що проходить 
через точку (0,0), тобто відношення величин має бути постійним. Але на рис. 
4.20а залежність масової частки хрому від швидкості потоку не є лінійною. З 
рисунка видно, що початкова концентрація хрому дорівнює 21,6 мас. %, а 
швидкість потоку складає 0,005;-0,7 та 6 м/с. Таким чином, збіднення хрому 
на поверхні зразка буде дорівнювати 21,6 -  16 = 5,6 мас. %, 21,6 -  8 = 13,6 
мас. % та 21,6 -  3 = 18,6 мас. % при відповідних швидкостях потоку. 
Відповідно шукаємо коефіцієнт пропорційності між збідненням хрому та 
швидкістю потоку: 5,6 / 0,005 = 1120; 13,6 / 0,7 = 19,43; 18,6 / 6 = 3,1. Бачимо, 
що прямої пропорційної залежності немає.

На стор. 241 написано: «Розраховані профілі активності алюмінію й 
вуглецю в приповерхневому шарі сплаву 602 СА у випадку зовнішнього 
росту окалини А120 3 при 1100 і 1200°С представлені на рис. 4.40». Але 
відповідні профілі активності показані на рис. 4.42, а не 4.40.



Підпис до рис. 4.43 на стор. 243 має вигляд: «Порівняння розрахованої й 
експериментальної ширини ЗКР в необроблених і попередньо окиснених 
зразках сплаву 602 СА під час окиснення при 1100 (а) і 1200°С (б)». Але 
вісі абсцис на рис. 4.43 підписані «Об’ємна частка карбідів», а не «Ширина 
ЗРК».

На стор. 243 у 7-4 рядках знизу написано: «Побудована таким чином 
діаграма, що ілюструє фазові перетворення в процесі окиснення сплаву 602 
СА при 1100°С за умови утворення зовнішньої окалини А120 з , 
представлена на рис. 4.44а». Але підпис до рис. 4.44 на стор. 244 має вигляд: 
«Порівняння розрахованої і експериментальної ширини ЗКР в необроблених 
і попередньо окиснених зразках сплаву 602 СА під час окиснення при 
1100 (а) і 1200°С (б)», - що не відповідає ані самому рисунку, ані опису 
рисунка на стор. 243. З тексту дисертації не зрозуміло, що означають 
червона, синя та зелена криві на рис. 4.44, окрім того, що вони відповідають 
різним температурам.

На стор. 255 написано: «Розглянемо спочатку вплив збіднення Сг у 
приповерхневому шарі (рис. 4.46) на мікроструктуру сплаву 230. Відповідно 
до фазової діаграми на рис. 4.526, зменшення концентрації Сг призводить до 
зменшення частки карбіду г|-М6С в мікроструктурі, чого в цілому слід було 
очікувати (рис. 4.456). Рух по лінії A-Б, як і у випадку сплаву 602 СА, сам по 
собі не призводить до утворення ЗРК». Але лінії A-Б (кириличні літери) нема 
ані на рис. 4.526, ані на рис. 4.456, ані на рис. 4.46.

На стор. 256 у 2-5 рядках написано: «При збільшенні концентрації 
вуглецю всередині зразка завтовшки 0,5 мм удвічі точка А на фазовій 
діаграмі на рис. 4.506 зсувається уздовж лінії ізоактивності вуглецю вгору до 
то точки Г...» Але на рис. 4.506 нема точок А і Г. Нижче на цій сторінці 
написано: «Таке глибоке збіднення Сг на діаграмі стану (рис. 4.526) 
відповідатиме руху з точки А до точки Д...» Але на рис. 4.52 немає точки Д 
кириличне, є лише точка D латинська.

Рис. 5.4 на стор. 267 називається: «Дифрактограми (а) алюмінідного 
покриття низької активності А1, зовнішньої частини (б) і зони взаємної 
дифузії покриття високої активності А1 на сплаві PWA1484. РФА проводився 
з поступовим шліфуванням зразків від поверхні до субстрату». По-перше, не 
вказано, чому відповідає частина (в) рисунка. По-друге, підпис до рисунка 
суперечить тексту на стор. 268: «Оскілки покриття високої активності А1 є 
гетерогенним, на рис. 5.4 окремо наведені дифрактограми зовнішнього 
шару (а) й зони взаємної дифузії (б)». В підписі до рис. 5.4 вказано, що 
частина (а) відповідає алюмінідному покриттю низької активності, тоді як в 
тексті на стор. 268 вказано, що частина (а) відповідає покриттю високої 
активності. В підписі написано, що на рис. 5.46 зображена дифрактограма 
зовнішньої частини покриття, а у тексті на стор. 268 написано, що там 
зображена дифрактограма зони взаємної дифузії.

На стор. 282 у 9-6 рядках знизу написано: «З метою збільшення розміру 
цих зерен було проведено додаткову витримку протягом 300 годин при 
1150°С. На рис. 5.16 представлено електронну мікрофотографію BSE



досліджуваної зони взаємної дифузії і відповідну фазову мапу EBSD». Тоді 
як в підписі до рис. 5.16 вказана інша температура витримки: «Електронна 
мікрофотографія BSE (а) й фазова мала EBSD зони взаємної дифузії у 
системі S3 (покриття СЗ + CMSX-4) після 300 годин витримки при 
1100°С».

У назві табл. 5.4 (стор. 289) не вказано, що таке та £Ni.
8. Підрозділ 3.2 (стор. 162) називається «Хімічних ресурс металевої піни на 
основі сплаву 625». Але те, що описано у підрозділі, є не пінами, а спеченими 
порошками. В реальній металевій піні немає сферичних часточок металу, 
піна являє собою пухирці газу, розділені тонкими стінками твердої або рідкої 
фази
9. В тексті дисертації стилістичні і граматичні помилки та невдалі вирази:

- На стор. 2 у 11 рядку знизу надруковано «на основі систем Ni—Сг— 
АЬ> замість «на основі системи Ni—Сг—А1».

- В останньому абзаці на стор. 2 написано: «Експериментально виявлено 
динамічне фазове перетворення у процесі окиснення — утворення щільного 
шару фази інтерметаліду безпосередньо під окалиною — в сплавах IN-625, 
IN-718 (на основі системи Ni-Cr-Nb), Crofer 22 Н (Fe-Cr-Nb), Haynes 25 (Со- 
Cr-W) і запропоновано механізм висхідної дифузії третього елементу — 
ніобію або хрому...» Але у всіх зазначених системах хром є другим 
елементом, а не третім.

- На стор. З у 8-9 рядках написано: «Справедливість моделі 
експериментально перевірено на низці дрібнодисперсних і тонкостінних 
систем на основі нікелевих сплавів...». Сплави бувають на основі систем, а не 
системи на основі сплавів. Також системи не бувають «дрібнодисперсними» 
та «тонкостінними». Термін «система» в термодинаміці фазових рівноваг 
означає певний набір компонентів, наприклад «система Ni-Cr-Nb», «система 
Fe-Cr-Nb», «система Co-Cr-W», як написано вище на стор. 2, безвідносно 
структури виливку та форми деталі. Дрібнодисперсним може бути сплав, 
виливок, тонкостінною може бути деталь, але не система.

- На стор. З у 15 рядку слово «вглиб» треба написати разом.
- Перше речення останнього абзацу на стор. З має вигляд: «Модель 

гомогенізації CALPHAD адаптовано до систем «покриття-субстрат» і було 
застосовано для алюмінідних (на основі (З-NiAl) покриттів на нікелевому 
монокристалічному ЖМС PWA1484, покриттях типу MCrAlY (М = Ni,Co) на 
монокристалічних ЖМС PWA1483, CMSX-4 та дифузійної пари Ni—CMSX- 
10». Речення граматично не зв’язане. «Для алюмінідних (на основі (3-NiAl) 
покриттів» стоїть у родовому відмінку, далі після коми «покриттях» - у 
місцевому відмінку. Не зрозуміло, від якого слова залежить словосполучення 
«дифузійної пари».

- У передостанньому реченні на стор. З написано: «Експериментально 
показано, що розроблена дифузійна модель є ефективним інструментом 
оцінки хімічного ресурсу захисних покриттів і коректного передбачення 
кінетику розчинення (З-NiAl в покриттях». Вираз «коректного передбачення 
кінетику» неузгоджений.



- На стор. 19 речення «Другою фундаментальною проблемою технології 
високотемпературних матеріалів є концепція стратегічного розвитку цього 
напрямку і філософія створення новітніх матеріалів, методів виготовлення й 
обробки кінцевих деталей — вирощування монокристалів, ЗО-друк, 
технології нанесення покриттів тощо» є розбитим на два абзаци між 
словами «філософія» і «створення». Речення треба з’єднати та зробити одним 
абзацом.

- На стор. 24 у 7 рядку написано: «спричинені окисненням фазових 
перетворень». Окислювати можна сплави, метали, хімічні сполуки, 
матеріали, але не фазові перетворення.

- На стор. 24 у 13-9 рядках знизу написано: «Мікроструктура утворених 
оксидних окалин і приповерхневих зон досліджувалася методами 
металографії, оптичної мікроскопії, растрової SEM/BSE (ZEISS, JEOL) і 
трансмісійної TEM/HAADF/BF (ZEISS, FEI) електронної мікроскопії та 
методом рентгенофазового аналізу XRD (BRUKER)». Але методи оптичної, а 
також растрової і трансмісійної електронної спектроскопії і є складовими 
металографії, тому не можна через кому перераховувати металографію та ці 
методи.

- На стор. 27 у 7-8 рядках знизу написано: «у багатокомпонентних 
багатофазних систем» замість «у багатокомпонентних багатофазних 
системах».

- На стор. 104 у 5 рядку та на рис. 2.17 слово «немає» треба написати 
разом.

- На стор. 107 у 11 рядку пропущена кома перед «як».
- На стор. 112 у 13 рядку пропущена кома перед «внутрішнє».
- На стор. 113 у 7 рядку знизу слово «електронні» треба написати з двома 

літерами «н».
- На стор. 119 у 10 рядку слово «підчас» треба написати разом.
- На стор. 119 у 12-13 рядку написано: «З метою проведення 

порівняльного ефекту внутрішнього окиснення алюмінію на дифузію 
хрому...»

- На стор. 123 у 7 рядку зайва кома після «Проте».
- На стор. 126 у 9-8 рядках знизу вираз «З метою з’ясування ролі 

внутрішнього окиснення в дифузійних процесах під час окиснення сплаву 
602 СА» треба виділити комою.

- На стор. 133 у підписі до рис. 2.36 написано «з інтервальним 
витримками» замість «з інтервальними витримками».

- На стор. 139 у 4 рядку написано: «природа ефекту хрому».
- На стор. 139 у 3-2 рядках знизу написано: «ефект механічної обробки 

поверхні на перехід від зовнішнього до внутрішнього окиснення 
алюмінію».

- На стор. 146 у 5 рядку написано «низький парціальний тиску кисню» 
замість «низький парціальний тиск кисню».

- На стор. 190 у 4 рядку є посилання на «табл. 2...». Замість крапок треба 
вставити номер таблиці у розділі 2.



- На стор. 221 у рядках 14-15 написано: «Очевидно, що Thermo-Calc не 
враховує розчинності кремнію у фазі значно Лавеса».

- На стор. 242 у 5 рядку знизу написано «пробілю» замість «профілю».
- На стор. 251 у підписі до рис. 4.49 в хімічних формулах «М6С», 

«Ni2W3N» та «М23С6» цифри мають бути нижніми індексами.
- На стор. 251 у 14 рядку знизу надруковано «в той чай» замість «в той 

час».
- На стор. 256 у 4-5 рядках написано «до то точки Г».
- На стор. 257 у 6-5 рядках знизу написано: «Карбід г|-М6С є 

притаманним мікроструктурі нікелевих сплавів з високим вмістом (9-Н5 
мас. %) Мо і W та низьким вмістом (0,02-^0,10 мас. %)», - але не вказано, 
якого саме елементу низький вміст складає 0,02-Ю,10 мас. %.

- На стор. 280 у 10 рядку знизу надруковано «з зоні» замість «в зоні».
- На стор. 324 у посиланні 66 відсутній рік видання.

Загальні висновки.
Зазначені зауваження загалом не знижують наукової та практичної 

цінності дисертаційної роботи Чиркіна А.Д. В цілому вона за своїм рівнем, 
об’ємом та оформленням повністю відповідає вимогам до дисертаційних 
робіт на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук: є закінченою 
науковою працею, яка виконана на актуальну тему, включає новизну 
методичних та науково-технічних рішень, які витікають з достовірних 
експериментальних даних, містить нові обґрунтовані результати, які в 
сукупності є суттєвими для розвитку фізичної хімії та суміжних з нею наук. 
Загальні висновки дисертаційної роботи повністю відповідають її змісту та 
представляють одержані результати.

На основі вище сказаного вважаю, що дисертаційна робота Чиркіна 
Антона Дмитровича "Процеси термічної деградації високотемпературних 
металевих матеріалів" за обсягом експериментальних даних та теоретичних 
узагальнень повністю відповідає вимогам пп. 9, 10, 12 та 13 «Порядку 
присудження наукових ступенів», затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України № 567 від 24.07.2013 (із змінами) щодо докторських 
дисертацій, а її автор заслуговує присудження наукового ступеня доктора 
хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 -  фізична хімія.

Заст. директора з наукової роботи 
Фізико-технологічного інституту 
та сплавів НАН України, 
доктор технічних наук, старт, на А.М. Верховлюк
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офіційного опонента на дисертаційну роботу Чиркіна Антона Дмитровича 
“ Процеси термічної деградації високотемпературних металевих матеріалів ". 

поданої на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук 
за спеціальністю 02.00.04 -  фізична хімія

Актуальпість теми
Дана дисертаційна робота, яка присвячена дослідженню впливу 

високотемпературного окиснення на промислові сплави -  високолеговані сталі, 
нікелеві та кобальтові жароміцні сплави (ЖМС) і покриття на їхній основі. -  
актуальна, поза всяким сумнівом. Вона виконана в науково-дослідному центрі 
Forschungszentrum Jülich GmbH (м. Юліх, ФРН), в інституті ІЕК-2 (Institut für 
Energie- und Klimaforschung), а також на кафедрі фізичної хімії хімічного 
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На 
кафедрі фізичної хімії роботи виконані за чотирма державними бюджетними 
темами (що вказує на актуальність): №01БФ037-04 «Термодинамічні властивості 
та структура металічних і шлакових розплавів» (2001-2005 рр.). № держреєстрації 
0101U002168; № 06БФ037-05 «Нові наноструктуры і матеріали для створення 
каталізаторів, сорбентів, сенсорів, молекулярних магнетиків, квазікристалічних та 
оксидних сплавів» (2006-2010 рр.), № держреєстрації 0106U005893; № 1 11БФ037- 
03 «Фізико-хімія металовмісних та вуглецевих наиоматеріалів для сучасних 
технологій та вирішення екологічних проблем» (2011-2015 рр.), № держреєстрації 
0111U006260; №116БФ037-03 «Нові функціональні наномагеріали та
нанокомпозити на основі гетерометалічних систем» (2016-2018 рр.). №
держреєстрації 016U002558.

Дисертаційна робота складається із вступу, 5 розділів, висновків, списку 
використаних джерел із 476 найменувань і 3-х додатків. Дисертація викладена на 
384 сторінках і включає 177 рисунків, 21 таблицю та 3 додатки. Зміст дисертації 
адекватно відображений в авторефераті.

Вступ достатньо добре висвітлює актуальність теми, зв’язок дисертаційної 
роботи з науковими темами, її мету і завдання, об'єкти, предмет та методи 
дослідження, наукову новизну отриманих результатів і їх практичну цінність, 
особистий внесок здобувана, апробацію отриманих результатів та інші питання.

У першому розділі проведено аналіз наявних літературних даних стосовно 
основних експериментальних характеристик і теоретичних моделей процесів 
термічної деградації комерційних високотемпературних матеріалів 
високолегованих сталей, нікелевих та кобальтових жароміцних сплавів. За 
результатами аналізу ставиться завдання виконати екс ~ і не

Відділ діловодстеа та архіву 
омського національного університету 

імені Тараса Шевченка



дослідження процесів термічної деградації широкого спектру 
високотемпературних металічних матеріалів -  від однофазних феритних сталей до 
багатофазних ЖМС та контактних систем «покриття-сплав» і встановити зв'язок 
між процесами високотемпературної корозії та хімічними й мікроструктурними 
змінами в досліджуваних матеріалах. Друга задача дисертаційної роботи -  це 
розробка термодинамічно-кінетичної моделі опису процесів термічної деградації 
високотемпературних матеріалів під впливом окиснення для прогнозування 
експлуатаційного ресурсу матеріалів та проведення їх комп'ютерного дизайну.

У другому розділі наведено результати експериментального і теоретичного 
дослідження процесів високотемпературного окиснення на повітрі при 800-1200 
°С жароміцних жаростійких сплавів I IR-214 і 602 СА.

Третій розділ присвячено розробці нової моделі розрахунку хімічного ресурсу 
(тривалості життя) в умовах високотемпературного окиснення тонких 
високотемпературних деталей (жерсть, дріт, дисперсні системи) і металевої піни із 
ГЦК-сплавів.

У четвертому розділі представлено результати дослідження фазових 
перетворень в ході високотемпературного окиснення жароміцних сплавів 625. 602 
СА та Haynes 25 і сталі Сгоісг 22 11.

У п'ятому розділі наведені результати дослідження процесів термічної
деградації в системах «субстрат-покриття».

*

Додатки представляють хімічний склад досліджених матеріалів, методику 
експериментальних досліджень, моделювання та розрахунків, а також праці 
здобувана за темою дисертаційної роботи.

Рецензована дисертаційна робота представляє собою закінчене наукове 
дослідження, яке відповідає паспорту спеціальності 02.00.04 -  фізична хімія. 
Автореферат адекватно відображає зміст дисертації. Матеріали дисертації 
опубліковані у 23-х статтях, 22 з яких вийшли у наукових фахових виданнях. Слід 
відмітити, іцо 21 стаття увійшла в базу даних Scopus і вони отримали доволі значну 
кількість цитувань за невеликий період, починаючи з 2010 р., -  278 (/? 11). Це
свідчить як про високий рівень роботи, так і про її актуальність. Результати 
дисертаційної роботи достатньо повно представлені в опублікованих статтях, вони 
пройшли достатню апробацію на наукових конференціях.

Достовірність отриманих даних забезпечена використанням сучасного 
дослідницького обладнання та надійних методик проведення експерименту і 
теоретичних розрахунків та моделювання. Отримані дані пройшли перевірку 
шляхом порівняння з літературними і їх використанням в моделюванні з наступним 
співставленням результатів моделювання з великим масивом різнорідних 
експериментальних даних. Достовірність та обґрунтованість наукових
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положень, висновків та рекомендацій, зроблених у роботі, базується на аналізі
великого масиву результатів і не викликає заперечень.

Наукова новизна отриманих результатів:
-  Вперше експериментально показано, що нікелевий сплав 602 СЛ здатний до 

утворення зовнішньої захисної окалини із а-А120 3 у температурному інтервалі 
1000-1200 °С за умови попереднього окиснення при 800 °С.

-  Вперше експериментально встановлено, що внутрішнє окиснення алюмінію в 
сплавах системи №-Сг-А1 (у сплавах 601 і 602 СА) пришвидшує як дифузію 
хрому у бік поверхні, так і розчинення карбідів складу М7С3.

-  Запропоновано термодинамічний механізм розчинення карбідів (зокрема, на 
основі карбідів хрому) в ході окиснення високотемпературних сплавів, який 
визначає основною рушійною силою процесу розчинення карбідів зворотну 
дифузію вуглецю в градієнті хімічного потенціалу хрому у приповерхневому 
шарі сплаву.

-  Запропоновано кількісну модель дифузії у багатофазному багатокомпонентному 
сплаві 602 СА з урахуванням процесів внутрішнього окиснення алюмінію, які 
впливають як на характер, так і на швидкість росту зони розчинення карбідів.

-  Вперше запропоновано термодинамічний механізм утворення інтермегалідної
фази на основі 8-№>Мі3 на границі розділу «оксид-сплав» у нікелевому сплаві ♦
625 та інших сплавах і показано, що рушійною силою цього явища є висхідна 
дифузія третього компонента в градієнті хімічного потенціалу хрому у 
приповерхневому шарі сплаву.

-  Розроблено аналітичну і декілька чисельних моделей прогнозування хімічного 
ресурсу тонкостінних деталей із високотемпературних ГЦК-сплавів.

-  Запропоновано моделі опису процесів дифузії і фазових перетворень в 
багатокомпонентних багатофазових системах «покриття-субстрат» на основі 
методу САВРНАІ). які здатні кількісно описувати процеси термічної деградації 
високотемпературних покриггів па основі нікелевих сплавів.

Наукове та практичне значення роботи полягає в наступному:
-  Розроблено метод термічної обробки нікелевого сплаву 602 СА на основі 

системи Сг-Ре-№-А1, який радикально підвищує стійкість матеріалу до 
окиснення шляхом стимулювання утворення зовнішньої захисної окалини а- 
АЬ03 (а не Сг20 3). радикально збільшуючи ресурс експлуатації.

-  Запропонована кількісна модель розчинення карбідів та інших зміцнюючих фаз 
у високотемпературних сплавах, яка дозволяє з високою точністю прогнозувати 
кінетику росту зони розчинення карбідів і є, таким чином, ефективним 
інструментом опису і прогнозування деградації мікроструктури матеріалу 
внаслідок окиснення і пов'язаної з цим втрати міцності.



-  Отримані обчислювальні алгоритми, в основі яких лежать моделі дифузії і 
термодинамічні моделі для опису фазових перетворень у багатокомпонентних 
багатофазних систем в межах методу CALPHAD, є потужним інструментом 
оптимізації, розробки і дизайну високотемпературних матеріалів. Модельні 
розрахунки процесів взаємної дифузії, розчинення або утворення вторинних фаз 
в мікроструктурі, утворення пор і пустот суттєво зменшують обсяг 
експериментальних досліджень. Зокрема, обчислювальні алгоритми розрахунку 
взаємної дифузії в системах «покриття-субстрат» мають перспективу 
застосування у технології газових турбін, у якій актуальною технологічною 
потребою є оптимізація хімічного складу покриття у відповідності до змінної 
якості палива.

-  Розроблено метод підвищення продуктивності розрахунків за методом 
CALPHAD шляхом паралелізації обчислювальних процесів, що дозволяє 
підвищити обчислювальну швидкість на два порядки і вирішує проблему 
громіздкості і низької обчислювальної ефективності цього методу.

Отримані результати можуть знайти застосування у підрозділах Інституту 
проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича, Інституту металофізики 
ім. Г. В. Курдюмова, Науково-технологічного інституту сталі і сплавів та ін.. де 
займаються розробкою і дослідженнями високолегованих сталей, нікелевих та 
кобальтових жароміцних сплавів і покриттів, підвищенням їх жаростійкості та 
жароміцності, а також вивчають фазові рівноваги та перетворення у відповідних 
системах. Отримані наукові результати можна використати для оптимізації 
режимів пайки та зварювання згаданих жароміцних сплавів, що може зацікавити 
Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона.

Зауваження

1. У дисертаційній роботі досліджено промислові багатокомпонентні сплави, а 
ис модельні три- або чотирнкомпоиеитні. У деяких випадках визначення 
систем, до яких відноситься той або інший досліджений сплав, доволі 
сумнівне.

Так, на стор. 2 написано «Розроблено метод підвищення корозійної стійкості 
нікелевого ЖМС 602 СА на основі систем Ni-Cr-АІ». На стор. 85: «У 
представленому розділі розглянуто механізми утворення захисної окалини на 
прикладі двох найбільш популярних комерційних кованих сплавів на основі 
системи Ni-Cr-Al: HR-214 (Haynes International, СІМА) і 602 СА (VDM Metals 
GmbH. ФРН)». На стор. 111: «З усіх комерційно доступних нікелевих жаростійких 
сплавів на основі системи Ni-Cr-Al, окрім відносно дорогих HR-214 і HR-224. 
великою популярністю серед інженерів-розробників високотемпературних 
теплообмінників та нагрівачів користуються німецькі сплави типу 600 [300]. 
601 [3011 і 602 СА». На стор. 259 написано: «У сплавах на основі системи Ni-Cr-C
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-  таких як 602 СА...». Але сплав 602 СА крім основного компоненту містить 24.6 % 
Сг (тут все % за масою), 10,4 % Fe, 2,4 % Al, 0.18 % С та ін. (табл. А.2). Якщо 
вказувати систему скорочено, згадуючи лише елементи з найбільшою 
концентрацією, не можна вказати алюміній і проігнорувати залізо. Сплав IIR-214 
містить 16,0 % Сг. 4.4 % АІ та 3.6 % Fe (табл. А.2). У сплаві FIR-224 заліза набагато 
більше, ніж хрому. Сплав 600 -  це сплав системи Cr-Fe-Co-Ni. Алюмінію в цьому 
сплаві лише 0.3. %.

Fla стор. 2 написано: «в сплавах IN-625. 1N-718 (на основі системи Ni-Cr-Nb). 
Crofer 22 FI (Fe-Cr-Nb), Ilaynes 25 (Co-Cr-W)». Підрозділ 4.1 на стор. 188 
називається «Фазові перетворення у сплаві 625 на основі системи Ni-Cr-Nb під 
впливом високотемпературного окиснения». Починається цей підрозділ словами: 
«Нікелевий сплав INCONEL 625. як і подібний сплав INCONEL 718 (хімічний 
склад наведено у табл. А.З), належить до сімейства сплавів на основі системи Ni- 
Cr-Nb...». Підрозділ 4.2 на стор. 211 починається з речень «Характерне фазове 
перетворення, описане у попередньому розділі для сплаву 625 па основі системи 
Ni-Cr-Nb. неодноразово спостерігалося в подібних сплавах як на основі заліза, так 
і на основі кобальту. До останніх належить Haynes 25 [389] на основі системи Со 
Cr-W...» На стор. 258 у висновку 3 до розділу 4 написано: «В сплавах на основі 
систем Ni-Cr-Nb (сплав 625). Co-Cr-W (Haynes 25) й Fe-Cr-Nb (феритна сталь 
Crofer 22 FI) спостерігається структурно подібне фазове перетворення у зоні 
безпосереднього контакту сплаву з оксидною окалиною Сг20 3». Але сплав 1N-625 
(INCONEL 625) не є сплавом на основі системи Nb-Cr-Ni. а системи 
Nb-Cr-Mo-Fe-Ni (табл. А.З). Молібдену в цьому сплаві 8.9 %, а ніобію лише 3.5 % 
і приблизно стількт ж заліза -  3.6 %. Сплав IN-718 (INCONEL 718) містить 20,4 % 
Сг, 18.0 % Fe. 5,1 % Nb, 3.1 % Mo. 0.8 % Ті і 0.5 % А1 (табл. А.З). Не логічно 
вказати ніобій, якого менше, і проігнорувати залізо, якого в декілька раз більше.

2. На стор. 310 стверджується, що "У відповідності до правила фаз Гіббса в 
потрійній системі не можна з двофазної області перейти до нон-варіантної 
трифазної області о+а+у" (мова іде про положення дифузійного шляху в 
околицях трифазної області). Застосування правила фаз Еіббса у такому 
випадку опоненту представляється некоректним (і недоречним), адже його 
вивід передбачає рівноважний етап системи, а система, у якій проходить 
дифузія компонентів, далека від цього.

3. Дисертація оформлена на високому рівні, суттєві недоліки у виконанні 
рисунків і таблиць не виявлені. Викликають зауваження розділ Висновки і 
підрозділ Практичне значення одержаних результатів -  вони занадто громіздкі 
і перевантажені деталями описового характеру.
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4. Виникає технічне зауваження, яке обумовлене певними незручностями. 
пов’язаними із порядком елементів у назвах систем та в представленні складу 
-  і не алфавітний, і не хімічний (наприклад, за Петтіфором).

5. Кількість стилістичних, граматичних і лексичних недоліків мала, можна 
згадати "високотемпературні структурні металеві матеріали" -  калька із "high 
temperature structural metallic materials"; "Breakaway", "Breakaway oxidation" і 
"quasi-Breakaway" залишилися без перекладу; "компоненту", "феномену" і 
"градієнту" у родовому відмінку.

Зроблені зауваження не зачіпають суті основних положень дисертаційної 
роботи та висновків і не применшують її суттєвий вклад у фізичну хімію та 
матеріалознавство. Розроблена методика застосування термодинамічних моделей, 
отриманих за методом CALPHAD (комерційний програмний пакет Thermo-Calc), 
дифузійних моделей (DICTRA) і оригінальних розрахункових алгоритмів на основі 
моделі гомогенізації, яка показала свою ефективність в описі і прогнозуванні 
наслідків високотемпературного окиснення високолегованих сталей, нікелевих та 
кобальтових жароміцних сплавів і покриттів на їхній основі. Ця методика дозволяє 
суттєво скоротити тривалість експериментального вивчення процесів деградації 
жаростійких матеріалів, яка здебільшого вимагає експозицій у тисячі годин.

Отже, викладене вище дає підстави стверджувати, що дисертаційна робота 
Чиркіна Антона 'Дмитровича повністю відповідає вимогам МОН України до 
оформлення дисертацій (Наказ № 40 від 12.01.2017 р.), а дисертант заслуговує 
присудження йому наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 
02.00.04 -  фізична хімія.

Офіційний опонент
завідувач відділу фізичної хімії неорганічних 
матеріалів Інституту проблем матеріалознавства
ім. І. М. Францевича НАН України, д.х .н., с.н.с. А. А. Бондар

ЗАСВІДЧУЮ

Н. Д. Пінчук

Відділ діловодства та архіву 
/•'ніякого національного університету 

іиомі Тараса Шевченка
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ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА

на дисертаційну роботу Чиркіна Антона Дмитровича 
«Процеси термічної деградації високотемпературних 
металевих матеріалів», що подана на здобуття наукового 
ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 -  
фізична хімія.

Проблема створення нових високотемпературних металевих матеріалів на 
сьогоднішній день не може бути вирішена без залучення сучасних методів 
експериментальних досліджень і моделювання термодинамічних властивостей 
матеріалів, мікроструктури, фазових перетворень та дифузійних процесів в них. 
Досліджені в роботі металеві матеріали, які використовуються в 
температурному інтервалі 700-1200°С, -  це високолеговані сталі і жароміцні 
сплави (ЖМС) на основі нікелю і кобальту та системи «покриття-сплав». В 
процесі експлуатації цих матеріалів в агресивних атмосферах окрім засадничої 
проблеми міцності на передній план виходить проблема корозії і деградації 
мікроструктури внаслідок фазових перетворені і дифузійних процесів. В 
практиці дуже часто постає важливе питання правильного підбору матеріалу 
при розробці деталей для високотемпературних апаратів, які повинні 
відповідати певним наперед заданим технічним умовам і вимогам: температура, 
механічне навантаження, тривалість експлуатація та, зрештою, вартість. 
Ефективна оптимізація властивостей матеріалу і параметрів експлуатації 
вимагає великого обсягу емпіричних досліджень, потреба в яких постає також в 
процесі розробки концептуально нового матеріалу. В представленій роботі 
проблема оптимізації обсягу експериментальних досліджень ефективно 
вирішується за допомогою прогностичного термодинамічно-кінетичного 
моделювання на основі САЕРНАО-методу. Крім цього, одержані в роботі 
результати і розроблені розрахункові алгоритми можуть безпосередньо бути 
використані інженерами і матеріалознавцями в процесі дизайну 
високотемпературної деталі як на стадії підбору матеріалу, так і на стадії 
розрахунку геометрії, товщини, а також експлуатаційного ресурсу. Таким 
чином, тема дисертаційної роботи, присвяченої систематичному вивченню 
процесів окиснення ЖМС разом з процесами термічної деградації 
мікроструктури цих матеріалів є актуальною і практично важливою з точки 
зору подальшого розвитку наукових основ подальшого вдосконалення ЖМС і 
розробки нових матеріалів для застосування при високих температурах.

Дисертаційну роботу виконано згідно з планами науково-дослідних робіт 
кафедри фізичної хімії Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка у рамках держбюджетних тем №01БФ037-04 «Термодинамічні 
властивості та структура металічних і шлакових розплавів» (2001-2005 рр.) № 
держреєстрації 010Ш002168, №06БФ037-05 «Нові наноструктурні матеріали
для створення каталізаторів, сорбенті

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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квазікристалічних та оксидних сплавів» (2006-2010 рр.) № держреєстрації 
0106Ш05893, №111БФ037-03 «Фізико-хімія металовмісних та вуглецевих 
наноматеріалів для сучасних технологій та вирішення екологічних проблем» 
(2011-2015 рр.) № держреєстрації 011Ш006260, №116БФ037-03 «Нові 
функціональні наноматеріали та нанокомпозити на основі гетерометалічних 
систем» (2016-2018 рр.) № держреєстрації 016Ш02558.

Загальні дані про структуру роботи.
Дисертаційна робота Чиркіна Антона Дмитровича складається з анотації, 

змісту, переліку умовних скорочень та позначень, вступу, п’яти розділів, 
висновків та списку використаних джерел, який містить 476 найменування, 
додатків. Робота викладена на 384 сторінках, включає 177 рисунків та 21 
таблицю.

У вступі автором викладено актуальність роботи та її зв’язок із 
науковими темами, окреслено мету і задачі дослідження, обґрунтовано наукову 
новизну одержаних результатів та їхнє практичне значення, зазначено 
особистий внесок здобувана, а також наведено інформацію про публікацію 
результатів дослідження в наукових виданнях та апробацію на конференціях і 
семінарах.

У першому розділі наведено ґрунтовний огляд літератури та критичний
аналіз основних шляхів моделювання процесів високотемпературного
окиснення і відповідних фазових перетворень в ЖМС і системах «покриття- ♦
сплав». Зокрема, ретельно розглянуто основні теорії окиснення і методи 
математичного моделювання росту окалини на поверхні багатокомпонентного 
сплаву. Автор приділив велику увагу фазовим перетворенням: розчиненню 
інтерметалідів і карбідів в мікроструктурі внаслідок окиснення, утворенню 
карбідів внаслідок навуглецювання, розчиненню і утворенню фаз в результаті 
взаємної дифузії в системах «покриття-сплав». Значну увагу приділено методам 
математичного моделювання дифузійних процесів в ЖМС, їхнім можливостям і 
обмеженням. Виходячи з літературного огляду, автор зробив висновок про 
необхідність розробки універсальних методів моделювання зміни хімічного і 
фазового складу високотемпературних ЖМС в процесі окиснення на основі 
САЬРНАЭ-методу. З метою реалізації такого дослідження автор запропонував 
широку експериментальну програму дослідження високотемпературного 
окиснення різноманітних сплавів: від феритних сталей до монокристалічних 
ЖМС і покриттів.

У другому розділі приведені результати дослідження особливостей 
високотемпературного окиснення ЖМС на основі системи №-Сг-А1, зокрема, 
комерційних сплавів ЕПІ-214 і 602 СА. За допомогою методу електронної 
мікроскопії на просвіт ТЕМ та аналізу ЕБХ встановлено механізм транспорту 
таких елементів сплаву як №, Сг, Бе в зовнішній окалині а-А12Оз крізь 
вертикальні тріщини в ній, які виникають внаслідок термічного циклювання. 
Натомість сплав 602 СА з меншим вмістом А1 не утворює зовнішню захисну 
плівку а-А12Оз. Оксидна окалина на сплаві 602 СА складається з зовнішнього
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шару Сг2Оз і зони внутрішнього окиснення (ЗВО) А1. За допомогою 
термодинамічного моделювання показано, що внутрішнє окиснення А1 в ЗВО є 
причиною виникнення додаткової рушійної сили дифузії Сг до поверхні і цим 
самим нівелює ефект збіднення Сг в приповерхневому шарі й покращує 
стійкість окалини. В процесі дослідження температурної залежності структури 
оксидної окалини встановлено, що сплав 602 СА утворює зовнішню плівку а- 
А120 3 при 800 °С. На основі цього ефекту розроблено метод попередньої 
термічної обробки сплаву 602 СА, який дозволяє формувати захисну окалину 
а-А120 3 в інтервалі робочих температур матеріалу 1100—1200°С.
Експериментально показано, що захисний ефект є довготривалим.

У третьому розділі на основі відомих теоретичних підходів розроблено 
нову модель розрахунку хімічного ресурсу (тривалості життя, часу до настання 
критичного вичерпання Сг) тонких високотемпературних деталей таких як 
жерсть, дріт або дисперсні системи на основі сплавів з ГЦК-ґраткою. За 
допомогою розрахунків показано, що класична модель матеріального балансу 
між кінетикою окиснення і відносним вмістом АІ/Сг є частковим випадком 
отриманого нового загального розв'язку. Отриману модель успішно застосовано 
для моделювання хімічного ресурсу високодисперсної металевої піни на основі 
ЖМС ПЧІ-625 як функцію температури і розміру часточок. Запропоновано 
комплексну модель тривалості життя тонкостінних зразків на основі поєднання 
моделі росту і сколювання окалини СОБР і отриманої нової моделі розрахунку 
хімічного ресурсу. Справедливість нової моделі перевірено експериментально 
для тонких зразків (товщина 0,2-0,5 мм) нікелевого ЖМС НЯ-230. На основі 
розробленої моделі запропоновано новий підхід для оцінки хімічного ресурсу -  
діаграми тривалості життя, які описують динаміку зменшення товщини стінки 
від температури. Такий підхід дозволяє наочно оцінити максимальний час 
експлуатації для деталі відповідної товщини при заданій температурі.

Четвертий розділ присвячено аналізу фазових перетворень в ЖМС в 
процесі високотемпературного окиснення. Експериментально досліджено і 
описано два мікроструктурні ефекти: а) утворення шару фази інтерметалідів 
(№3№>, Ре2(М),\\г), Со3\У) безпосередньо під окалиною Сг20 3 і б) розчинення 
карбідів типу М23Сб, М7С3 і М6С внаслідок окиснення. Запропоновано 
оригінальний термодинамічний механізм висхідної дифузії для опису першого 
ефекту. За допомогою розрахунків в рамках САЕРНАО-методу показано, що в 
приповерхневій зоні сплаву, зоні збіднення Сг, в процесі окиснення виникає 
зона низької активності третього елементу системи №-Сг-Х (Х= ТЧЬЛЛО, який в 
градієнті хімічного потенціалу дифундує в сторону поверхні проти свого 
концентраційного градієнта. З часом висхідна дифузія №> або призводить до 
утворення інтерметалідів під окалиною. Аналогічним чином показано, що 
збіднення Сг спричиняє різке підвищення активності вуглецю в приповерхневій 
зоні, швидку зворотну дифузію вуглецю в середину зразка і утворення зон 
розчинення карбідів (ЗРК). Запропоновано прогностичну дифузійну модель 
розрахунку ширини зон розчинення для обох ефектів.
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У п ’ятому розділі дисертаційної роботи приведені результата 
дослідження контактних систем «покриття-сплав», в яких окрім окиснення має 
місце взаємна дифузія. За допомогою низки незалежних фізичних методів 
дослідження і термодинамічних розрахунків встановлено, що в зоні 
інтердифузії алюмінідного покриття на ЖМС Р\¥А1484 утворюються карбіди 
М6С та р-фаза типового складу А7В6. Показано, що джерелом вуглецю для 
утворення карбідів є залишковий вуглець в НЖС, який мігрує до поверхні 
внаслідок різкого підвищення активності Сг в приповерхневому шарі в процесі 
алітування. Для систем типу «покриття МСгАІУ-ЖМС» розроблено дифузійну 
модель на основі моделі гомогенізації в рамках САЬРНАБ-методу, яка 
коректно прогнозує фазові перетворення в цих системах: а) розчинення (3-№А1 
внаслідок окиснення і взаємної дифузії; б) утворення вторинної |3-№А1 в зоні 
інтердифузії внаслідок дифузії кобальту з покриття СоІМЇСгАІУ; в) розчинення 
у'- №зА1 в системах з мікроструктурою у/у' (СМ8Х-10) внаслідок дифузії А1; г) 
утворення крихких і шкідливих для міцності ЖМС фаз типу а  і р внаслідок 
локального збагачення Сг; в) утворення пустот Кіркендалла. Таким чином, 
розроблено потужний прогностичний інструмент для опису змін хімічного і 
фазового складу в контактних системах «покриття-НЖС», який може 
ефективно використовуватися як для оцінки часу експлуатації покриття, так і 
при його розробці й оптимізації.

В додатку автор наводить хімічних склад досліджених ЖМС та 
експериментальні методики дослідження, в окремому підрозділі описує 
застосування САЬРНАО-методу для визначення фазового складу матеріалів і 
моделювання дифузійних процесів.

Достовірність результатів та наукова новизна роботи.
В роботі представлено великий обсяг експериментальних результатів, які 

були отримані з використанням низки сучасних фізико-хімічних методів 
досліджень: іп-БІЇи термогравіметрії, скануючої і трансмісійної електронної 
мікроскопії з використанням енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії 
для дослідження локального хімічного складу в оксидних окалинах і 
приповерхневій зоні сплавів, оптичної спектроскопії тліючого розряду 
(ОООЕ8) для кількісного визначення локального вмісту в сплавах легких 
елементів С і N. Одержані в роботі експериментальні дані підтверджені, 
інтерпретовані і узагальнені за рахунок використання сучасного методу 
моделювання -  САЬРНАБ-методу. Одночасне використання цих методів 
досліджень і моделювання дозволили одержати узгоджені дані, які не 
суперечать відомим теоретичним концепціям і підходам. Тому представлені в 
роботі результати і зроблені за ними висновки не викликають ні найменших 
сумнівів.

Автором вперше застосовано САТРНАО-метод до проблем і задач 
високотемпературної корозії металевих матеріалів: проведено систематичне 
дослідження окиснення широкої палітри високотемпературних сплавів, таких 
як ЖМС на основі нікелю і кобальту, високолеговані сталі і покриття;
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розроблено метод попереднього окиснення, який суттєво покращує корозійну 
стійкість нікелевого ЖМС 602 СА; запропоновано і обґрунтовано 
термодинамічні механізми утворення фаз інтерметалідів під окалиною Сг20з і 
розчинення карбідів в приповерхневій зоні сплаву; запропоновано нові 
прогностичні моделі для розрахунку хімічного ресурсу (тривалості 
експлуатації) тонкостінних високотемпературних деталей; розроблено 
комплексну термодинамічну і дифузійну модель для прогнозування динамічних 
змін хімічного і фазового складу в високотемпературних ЖМС і системах 
«покриття-сплав», яка кількісно описує деградаційні феномени в цих 
матеріалах.

У своїх зауваженнях вважаю за необхідне зупинитись на таких 
моментах.

1. Не вважаю вдалою практикою для дисертаційної роботи винесення 
методичного розділу в додаток. Особливо це стосується методики виготовлення 
зразків для досліджень, адже при цьому ускладняється розуміння одержаних 
результатів. Наприклад, в тексті розділів дисертації не обговорюється 
нанесення покриття з № на окислену поверхню зразків, а на різних фото це 
покриття то позначене, то ні. А зразок окалини сплаву НЯ-214 після 720 годин 
окиснення при 1200°С (рис. 2.21), як це не дивно, містить покриття з Рґ.

2. При аналізі хімічного ресурсу металевих пін розглядаються часточки 
сферичної геометрії. Але, як видно з фотографій мікроструктури в деяких 
зразках, наприклад рис. 3.5, взагалі неможливо виділити сферичні часточки і 
надати їм таку характеристику, як середній радіус. Яким чином така 
невідповідність вплинула на подальші результати аналізу.

3. У цьому ж розділі автор припускається можливості знехтувати 
геометричним фактором часточок при розгляді швидкості окиснення піни, 
виходячи з того, що товщина окалини є значно меншою чим радіус часточки. 
Але, як видно електронних мікрофотографій (рис. 3.7), товщина окалини є 
значною, а в деяких випадках навіть переважає товщину неокисленого металу 
часточки. Чи припустимо в такому випадку не враховувати геометричний 
фактор?

4. За результатами експериментальних досліджень і розрахунків 
хімічного ресурсу металевої піни 625 була одержана його лінійна залежність 
від середнього радіусу часточок, рис. 3.8. В той же час на стор. 169 ця 
залежність називається параболічною. Чому? Також незрозумілим є 
твердження про те, що «геометрія зразка не має великого впливу на залежність 
ґв від радіусу». Що мається на увазі під геометрією зразка якщо раніше 
основним геометричним параметром приймався середній радіус часточок? 
Чому автор не обговорює помітну лінійну залежність ґв від температури?

5. На рис. 5.8 наведено залежність розрахованої активності вуглецю від 
концентрації алюмінію у сплаві Р'\¥А1484 при 1070°С. Було б простіше 
зрозуміти цей результат, як щоб автор пояснив що таке «активність С в 
сплаві»?
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6. Висновок 1 має декларативний характер і може бути пропущений без 
помітного впливу на загальний результат.

Дисертаційна робота оформлена належним чином, матеріал викладено 
чітко і ясно, ілюстрації виконані на належному рівні. Проте слід відмітити 
деякі неточності. Наприклад, автор для опису складу сплавів та окремих фаз 
паралельно використовує атомні та масові проценти. Це утруднює розуміння, 
особливо в випадку коли молярні маси елементів помітно різняться. На рис. 3.4 
надано посилання на рівняння (4.14) та (4.9), які в роботі відсутні. В 
авторефераті більшість формул надана без пояснення величин, що входять до 
них.

В цілому, текст дисертаційної роботи свідчить про високий науковий 
рівень автора дисертаційної роботи: як експериментальний, так і теоретичний. 
Зазначені зауваження не мають принципового значення і не зменшують 
загальної позитивної оцінки ґрунтовної, великої та практично корисної роботи.

Автореферат, 22 надруковані статті у міжнародних фахових наукових 
виданнях та одна у збірнику трудів міжнародної конференції, в тому числі 
виступи на 16 на міжнародних та всеукраїнських конференціях відображають 
основний зміст дисертаційної роботи.

Заключна оцінка дисертаційної роботи. На основі вищевикладеного 
вважаю, що дисертаційна робота А.Д. Чиркіна є завершеним науковим 
дослідженням. Робота містить нові науково обґрунтовані результати, які у 
сукупності є суттєвими для розвитку хімії, металургії і фізико-хімічного 
матеріалознавства. За актуальністю теми, обсягом експериментального 
матеріалу, глибиною його осмислення та інтерпретації, науковою новизною, 
теоретичним і практичним значенням отриманих результатів, обґрунтованістю 
висновків, якістю оформлення робота повністю відповідає вимогам 9, 10, 12, 13 
«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою КМУ 
№ 567 від 24.07.2013 р. зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 656 
від 19.08.2015 р., № 1159 від 30.12.2015 р. та № 567 від 27.07.2016 р”, а 
дисертант -  Чиркін Антон Дмитрович -  заслуговує присудження наукового 
ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 -  фізична хімія.

Проректор з наукової роботи 
розвитком та міжнародних 
Донбаської державної маш 
професор, доктор хімічних М.А. Турчанін
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