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Р Е Ц Е Н З И Я 

върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” 

 

Автор на дисертационния труд: маг. инж. Илиян Величков Василев 

Тема на дисертационния труд: „НОВ ПОДХОД ЗА ФОРМИРАНЕ НА 

РЕГУЛЯРНИ РЕЛЕФИ ПО СЛОЖНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ПОВЪРХНИНИ ЧРЕЗ 

ПРОЦЕСА НА ПЕТОСНО ПОВЪРХНОСТНО ПЛАСТИЧНО ДЕФОРМИРАНЕ“ 

Рецензент: проф. д-р инж. Петър Иванов Хаджийски 

 

Дисертационния труд е оформен в 4 глави изложени в 127 страници, включително 

110 фигури, диаграми за дисперсионни статистически анализи и такива по Парето, както и 

8 броя приложения в които са дадени подробности за получените експериментални 

резултати и статистическата им обработка.  

 

1. Актуалност на разработвания в дисертационния труд проблем в научно и 

научноприложно отношение. Степен и нива на актуалността на проблема и 

конкретните задачи, разработени в дисертацията. 

   Дисертационният труд е насочен към приложението на процеса за довършващо 

обработване чрез ППД  на сложни неравнинни функционални повърхнини от детайли и 

формиране на регулярни релефи (РР) от IV-ти вид по тях за да се подобрят 

експлоатационните характеристики с помощта на съвременни софтуерни и технически 

средства. Динамичния пазар, нарастващата конкуренция и все по-високите изисквания 

към производителите за ниска себестойност на готовата продукция налагат да се намалят 

разходите и времето за производство, независимо че сложността на съвременните изделия 

също нараства. За да повишат конкурентоспособността си производствените компании 

повишават изискванията си както към производителите на металообработващи машини, 

инструменти технологична и инструментална екипировка, така и към самите 

технологични процеси. Основните направления в които се работи са повишаване на 

автоматизацията на технологичните процеси намаляване на времената за производство на 

единица продукция чрез съвместяването на изпълнението на повече технологични 

операции при едно установяване на детайла, повишаване на скоростта на работния и 

спомагателните движения и т.н. Тези проблеми могат да се решат чрез внедряването на 

нови специализирани металообработващи машини, насочени към определени 

технологични операции, за които точността и времето за изпълнение на операциите е 

важно за производството на единица готово изделие за възможно най-кратко време. 

Високата първоначална инвестиция обаче за придобиване на подобно специализирано 

оборудване и разходите за последващата му поддръжка възпира много от 

производствените фирми  за придобиването на подобно специализирано оборудване и 

разходите му за последваща му поддръжка възпира много от производствените фирми да 

инвестират в такива машини, въпреки че тяхната производствена номенклатура може да 
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включва не само изделия с проста форма, но и такива притежаващи повърхнини със 

сложни (пространствени) форми, изискващи специализирани технологични операции за 

обработване, с цел постигане на функционалните изисквания към тях.   

    

2. Степен на познаване състоянието на проблема и творческа интерпретация  на 

литературния материал. 

Обобщавайки условията на работа на детайлите със сложни  функционални 

повърхнини се стига до  заключението, че се налага най-често те да работят при екстремно 

високи температури, повишено механично  натоварване или в агресивни среди, 

вследствие на което при тях се наблюдава интензивно износване в определени зони. 

Всички тези явления водят до намаляване на експлоатационния им ресурс. Пластичната 

деформация се осъществява с помощта на различни по форма и размери деформиращи 

инструменти. При методите с ударно внедряване деформиращият или внедряващият се  

инструмент многократно се вбива в цялата повърхнина или в част от нея, а в случай на 

локално въздействие на зоната на деформация може както при статичните методи може 

последователно и равномерно да премине по цялата повърхност която ще се обработва. 

 

3. Съответствие на избраната методика на изследване с поставената цел и задачи на 

дисертационния труд.  

    Поставената цел е постигната, а поставените задачи са изпълнени в пълен обем. 

Предложения подход е особено подходящ когато се изисква формиране на РР от IV-ти вид 

по тях за да се подобрят експлоатационните характеристики с помощта на съвременни 

софтуерни и технически средства. Това е така, особено когато се има предвид, че 

използваните други методи са трудно приложими. Дисертантът е използвал теоретични и 

експериментални методи, които са разработени от него или съвместно с научния му 

ръководител. Общата методика на изследването е правилна и се характеризира с логична 

последователност. 

 

4. Кратка аналитична характеристика на естеството и оценка на достоверността на 

материала, върху който се градят приносите на дисертационния труд.  

      Оценявам приетите от автора подходи и частни методики, разработените модели, 

проведените изследвания, изводите от тях и предложените решения като правилни. Те 

дават възможност за постигане на достоверни отговори на целта и задачите на 

разработката. Използвана е съвременна измервателна апаратура и програмни продукти. 

Като се обобщят условията на работа на тези детайлите може да се направи 

заключението, че се налага да работят при високи температури и интензивно износване. 

При обработване чрез ППД с плъзгане на инструмента ,в резултат на деформацията при 

този процес по повърхностния слой на метала и триенето между деформиращия елемент и 

обработваната повърхнина се образува топлина, която нагрява детайла, инструмента, 

деформиращия елемент, както и околната среда. Топлината се получава в зоната на 

деформиране непосредствено на повърхността на контакта поради пластичната 

деформация. 
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Процесът ВППД принципно като механизъм на въздействие върху обработваната 

повърхнина не се отличава съществено от процеса ППД. При него също се използва твърд 

деформиращ елемент, който се притиска с определена сила в обработваната повърхнина и 

изпълнява странично отместване спрямо нея  с определена подавателна скорост- s, mm/tr и 

съответен  период. При обработване на цилиндрични повърхнини чрез  ВППД  

деформиращият елемент представлява сачма с диаметър dc mm. В резултат на 

притискането на сачмата със сила F, N по обработваната повърхнина се получават следи. 

които в зависимост от параметрите на режима оформят специфични релефи от клетки, 

които коренно се различават от тези, получаващи се след прилагането на класическите 

довършителни технологични операции, като чисто струговане, фрезоване, шлифоване и 

др. За разлика от процеса на ППД при ВППД деформиращия елемент има само сферична 

форма, като се използват най-често лагерни сачми.  ВПВД се прилага за формиране на 

специфични релефи. В работата  е показана класификационна схема, на която видовете 

микрорелефи са разделени според геометрията на образуващите се структурни елементи: 

 I - ви вид; синусоидалните  канали не се допират. 

 II – ри вид; - синусоидалните канали се допират; 

 III – ти вид; - синусоидалните канали се пресичат; 

 IV - ти вид ;-синусоидалните канали се наслагват един върху друг, цялостно 

припокривайки се и пресичайки се по определен начин като формират клетки; 

 V- ти вид –синусоидалните канали се наслагват един върху друг във фаза, цялостно 

припокривайки се, но без да образуват клетки. 

Получават се следните видове топографски елементи и характерни профилограми, 

получаващи се  след ВППД: а)система не допиращи се канали; б)система от допиращи се 

канали; в)система от пресичащи се канали; г) РР с шестоъгълни клетки; д) Докато в 

първите три случая( фиг. 3.10 а, б и в)   образуващата се мрежа от синусоидални следи не 

покрива 100% от обработваемата повърхност върху нея остават „островчета” от изходната 

грапавост, то при  I V и V вид се постига 100% препокриване на изходния микрорелеф 

както е показано на фиг. 3.10 г, д , е. Класът на микрорелефа се определя от технологията 

на неговото получаване, а групата, вида и типа – от режимните параметри на процеса 

ВППД. В литературните източници особен интерес се обръща на топографските елементи 

от IV-ти вид, показани на фигурите фиг. 3.10,  г и д, тъй като те качествено се отличават 

от текстурата на повърхнините обработени по класическите методи за довършващо 

обработване със значително по  обтекаемата форма на получаващите се грапавини. При 

височина на неравностите  в границите на 5-90 микрометра и средна стъпка Sm (зависеща 

от големината на клетките) от 500 до  3500 микрометра, а радиусите на закръгление на 

издатините и падините се движат между 800 и 2000 микрометра. 

Те приемат четириъгълна (тетрагонални клетки) или шестоъгълна (хексагонални 

клетки) форма в зависимост от режимите на ВППД. Установено е че най-голямо влияние 

оказва отношението между оборотите на въртене на заготовката n и броят на двойните 

ходове на деформиращия елемент. Отношението на тези параметри се нарича 
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предавателно число i =(n дв х /n0), цялата част на което показва колко пълни двойни хода с 

период  извършва деформиращият елемент за един оборот на цилиндричният детайл, а 

дробната му част [i] регламентира частта на дефазиране на синусоидалната следа при 

всеки следващ оборот. В зависимост от дробната част на числото {i} съществуват три 

случая{i} =0 –няма дефазиране на следите от обработване при всеки оборот; {i} =0,5 –

следите са в противофаза, и 0,5 >{i}>0 – съществува дефазиране на следите при всеки 

следващ оборот на детайла. Стойността на подавателното движение s, mm определя 

растоянието между следите по дължината на обработването а отношението между него и 

амплитудата на осцилациите на деформиращия елемент е, mm – вида на получаващият се 

микрорелеф. При увеличаване на стойностите на подавателното движение, степента на 

препокриване на следите намалява, а при увеличаване на амплитудата 2.е.mm на 

осцилациите тя се увеличава. 

Определени са ограничителните условия, за  да се постигне оптимална траектория и се 

лимитира работата на инструмента само в границите на необходимата  зона на 

обработване за работа,  като се използват допълнителни ограничителни условия. За целта 

се изчисляват съответните координати Хмин и Хмах по оста Х и Yмин и  Yмах по оста Y на 

зоната за обработване чрез ППД. 

В работата е представен и общ алгоритъм за генериране на оптимални траектории за 

инструмента. 

В етап II на алгоритъма се премахват ненужни точки от траекторията на инструмента, 

а оставащите части вътре в зоната се свързват помежду си с прави линии, за да се получи в 

резултат една единствена непрекъсната полилиния. 

В етап  III на алгоритъма координатите на точките от оптималната полилиния се 

превръщат в DXF  файл, след което се експортират в компютърен файл. След   това DXF 

файла, съдържащ генерираната по описания начин полилиния може да бъде заредена в 

подходящ САМ софтуер за дефиниране на пътя на инструмента и генериране на 

управляваща програма за изпълнение на операцията за ППД  на подходяща машина с 

CNC. 

 

5. Научни и/или научноприложни приноси на дисертационния труд:  

 

Научно – приложни  приноси: 

1. Разкрит и обоснован е технологичен проблем във връзка с получаването на РР чрез 

ППД на сложни неравнинни функционални повърхнини на детайлите чрез ММ  с ЦПУ. 

2. Разработен е метод за определяне на габаритните размери и формата на 

получаваните клетки от РР на сложни неравнинни повърхнини, както и CAD CAM 

софтуерни продукти за подготовка на технологичното оборудване. 

3. Предложен е математичен модел за изчисляване на траекторията на 

инструменталния път на деформиращия елемент. 
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4. Създадена е методика за сравнителна оценка за промяната на силата на 

деформиране и на изменението на габаритите и формата на РР. 

 

Приложни приноси: 

1. Създадена е конструкция на инструмент за ППД за обработване на сложни 

равнинни с възможност за измерване на силата на деформиране . 

2. Предложен е специализиран софтуер за четене на информация от силовия 

преобразувател на инструмента за ППД, визуализация и на компютърен дисплей и 

записването и под формата на файл. 

3. Експериментално е доказана възможността за създаване на РР само чрез ППД без 

вибрации на вибриращия елемент. 

4. Разработен е типов модел  в САМ модула на системата NX (Siemens), съдържащ 

набор от компоненти за последователно изпълнение на операциите. 

5. Отразено е влиянието на елементите на режима на обработване чрез ППД върху 

силата на деформиране и формата и габаритите на клетките от РР. 

6. Настроен е постпроцесор за генериране на NC програми за обработване чрез ППД 

на сложни повърхнини, позволяващ плавност на подавателните ходове. 

 

6. Оценка за степента на личното участие на дисертанта в приносите 

Участието на маг. инж. Илиян Величков Василев в разработването на проблема не 

подлежи на съмнение. Считам, че дисертационният труд и приносите в него са лично дело 

на  докторанта, постигнати под ръководството на научният му ръководител. 

 

7. Преценка на публикациите по дисертационния труд:  

Преценка на публикациите по дисертационния труд. Направени са общо пет 

публикации по дисертацията. Една от тях е самостоятелна, а останалите четири са в 

съавторство. Една от публикациите е на български език, а останалите четири са на 

английски език. Има публикация  в резултат на реализиран доклад на конференция, 

индексирана в базата данни SCOPUS. Две от публикациите са в резултат на реализиран 

докторантски проект, в който дейно участие в взел и докторанта.  

Считам, че публикациите отразяват основните моменти на дисертационния труд и 

постиженията на автора са известни в научната общност. 

 

8. Използване на резултатите от дисертационния труд в научната и социалната 

практика.  

В декларация за оригиналност, автора декларира, че разработеният от него 

дисертационен труд на тема „Нов подход за формиране на регулярни релефи по сложни 

функционални повърхнини чрез процеса на петосно повърхностно пластично 

деформиране”  представлява авторска разработка и приложените към него документи са 

достоверни (Приложения от 1 до 8). Авторът е използвал за своите изследвания 
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съвременен софтуер и апаратура, което потвърждава значимостта на направените анализи, 

изследвания и постигнати резултати. 

 

 9. Оценка на съответствието на автореферата с изискванията за изготвянето му, 

както и на адекватността на отразяване на основните положения и приносите на 

дисертационния труд.  

Авторефератът, представен в обем от 48 страници, е изготвен съгласно изискванията на 

действащия правилник в ТУ-Варна. Той отразява адекватно основните положения и 

приносите на дисертационния труд.  

 

10. Мнения, препоръки и бележки.  

От прочита на работата аз поддържам мнението, че работата е актуална. Авторът е 

използвал за своите изследвания модерни средства и технологии от където може да се 

направи извода че работата като цяло е на високо научно и приложно ниво. Дисертантът е 

навлязъл много сериозно в изследваната материя което ми дава основание да препоръчам 

да работи за в бъдеще в тази област особено в частта свързана с неравнинните 

повърхнини.  

Към работата на докторанта имам някой незначителни бележки за допуснати 

пунктуационни грешки който в никакъв случай не омаловажават нейната научна и 

приложна стойност. 

 

11. Заключение с ясна положителна или отрицателна оценка на дисертационния 

труд. 

Като имам предвид актуалността на разработения проблем, постигнатите приноси, и 

високото научно равнище на рецензирания дисертационен труд си позволявам да 

предложа на Уважаемото научно жури да присъди на маг. инж. Илиян Величков 

Василев образователната и научна степен „Доктор” по специалност „Технология на 

машиностроенето“ в професионално направление 5.1 „Машинно инженерство“. 

 

 

 

 Дата: 19.08.2019 г.      РЕЦЕНЗЕНТ: 

        /проф. д-р инж. Петър Хаджийски/ 


