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«Поліпшення роботи механізму пересування мостового крана за рахунок 
застосування пружного елементу ходового колеса», 
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1. Актуальність теми дисертації

Мостові крани мають найбільш поширене використання з усіх видів 

вантажопідіймальних машин. Надійність їх роботи забезпечує ефективність 

роботи всього виробничого процесу. Дуже часто при пересуванні кранів і

ходових візків, в наслідок перекосів і похибок рейкового шляху, виникає тертя
І

реборд коліс об рейку, що приводить до збільшення опору руху і витрат енергії 

та скорочення строку служби коліс і рейок . При цьому рух супроводжується 

ударами і поштовхами. Все це значно зменшує довговічність ходових кранових 

коліс і потребує частих ремонтних робіт.

Подана дисертаційна робота направлена на розв’язання проблем 

поліпшення роботи механізму пересування вантажного візка мостового крану 

за рахунок покращення конструкції ходового колеса. Це являється важливою і 

актуальною науково-практичною задачею.

Дисертаційна робота пов’язана з темами наукових досліджень кафедри 

металоріжучого обладнання і транспортних систем Української інженерно- 

педагогічної академії у рамках держбюджетних тем науково-дослідної роботи 

0108U002468 «Підвищення ефективності роботи піднімально-транспортних 

систем», 0108U002469 «Підвищення ефективності роботи піднімально- 

транспортних машин», 0114U001512 «Підвищення довговічності складових 

елементів піднімально-транспортних машин».

2. Ступінь обгрунтованості наукових положень

Наукові положення і рекомендації дисертаційної роботи Слепужнікова Є. Д. 

достатньо обґрунтовані результатами аналітичних досліджень з урахуванням 

фізико-механічних впливів різних факторів і результатами експериментальних 

досліджень. Достовірність отриманих результатів підтверджується достатньою



кількістю виконаних експериментальних досліджень, задовільним збігом 

теоретичних і експериментальних досліджень. Висновки і пропозиції базуються 

на коректному використанні аналітичних методів на основі фізичних моделей, 

які адекватно відображають характер процесів, що виявлені спостереженнями 

при експлуатації реальних конструкцій, застосуванням високоточних засобів 

вимірювання при експериментальних дослідженнях.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

1. Вперше встановлені закономірності зміни напружено-деформованого 

стану ходового кранового колеса з  пружною вставкою, з урахуванням 

модуля зсуву і модуля пружності пружного кільця.

2. Вперше отримані залежності для визначення динамічних зусиль, які 

виникають при пересуванні ходового кранового колеса з урахуванням 

жорсткості пружного кільця, що встановлене в ходове колесо.

3. А також були розроблені закономірності наукових основ раціональної 

конструкції ходового кранового колеса мостового крана.

Практичне значення одержаних результатів

1. Розроблена нова конструкція ходового колеса, яка забезпечить 

покращення умов його роботи.

2. Розроблена методика розрахунку ходового кранового колеса із 

завулканізованим кільцем.

3. Отримані аналітичні залежності напружено-деформованого стану 

ходового колеса.

4. Поліпшена ефективність роботи механізму пересування вантажного візка 

мостового крана.

5. Результати роботи впроваджені: методика розрахунку та дослідно- 

конструкторський зразок на підприємстві ДП «Харківський 

машинобудівний завод «ФЕД»» (м. Харків.); теоретичні результати у 

навчальному процесі кафедри металоріжучого обладнання і транспортних 

систем» УІПА у рамках дисциплін «Вантажопідйомні машини» і 

«Спеціальні крани».



Повнота викладу наукових положень в опублікованих працях.

За результатами виконаних досліджень опубліковано 12 наукових праць, 

серед яких: 7 статей, тези 4 доповідей у матеріалах міжнародних науково- 

практичних конференцій і симпозіумів та 1 патент на корисну модель (6 статей 

надруковані в наукових фахових виданнях України, які входять до 

міжнародних наукометричних баз даних, одна стаття в закордонних виданнях).

В цілому, рівень і кількість публікацій та апробації матеріалів дисертації на 

конференціях повністю відповідають вимогам МОН України.

3. Оцінка змісту роботи в цілому

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п ’яти 

розділів основної частини, висновків, списку використаних літературних
%

джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації складає 145 сторінок; з них 43 

рисунки по тексту, 6 таблиць по тексту; список використаних джерел із 140 

найменувань на 12 сторінках, 11 додатків на 30 сторінках.

У вступі обґрунтовано актуальність та доцільність проведення 

досліджень, сформульовано її мету і задачі, визначено об’єкт, предмет і методи 

дослідження, наукову новизну та практичне значення роботи.

У першому розділі проведено аналіз вітчизняних та іноземних робіт, 

присвячених проблемам і методикам розрахунків механізмів пересування 

мостових кранів. Розглянуті основні схеми механізмів пересування, а також 

конструкції ходових кранових коліс -  циліндричних, конічних, з ребордами і 

без реборд, з направляючими роликами. Аналіз попередніх досліджень 

виконано достатньо глибоко, зроблені висновки, які відмічають, що всі існуючі 

конструкції ходових коліс являються досить жорсткими і всі динамічні сили, 

які виникають під час пересування приводять до руйнування конструкцій 

крану.

У' другому розділі розглянута методика теоретичних і 

експериментальних досліджень. Дано обґрунтування запропонованої 

конструкції ходового колеса, приведена технологія виготовлення колеса і 

технічні показники матеріалів, які застосовуються. Це дозволяє зменшити 

вібрації при пересуванні колеса за рахунок поглинання динамічних



навантажень. Така конструкція має зменшену масу , але має високу міцність і 
жорсткість.

У третьому розділі наведені результати дослідження напружено- 

деформованого стану ходового колеса з еластичною вставкою. Циліндричне 

ходове колесо з пружною вставкою представлено трьохшаровою оболонкою . 

Особливістю розрахунку такої оболонки являється необхідністю врахування 

енергії зсуву. Показано, що така конструкція, яка складається з трьох шарів, з 

яких зовнішні виконані з міцного матеріалу, а середній шар -  з легкого 

маломіцного заповнювача, має високу міцність і жорсткість. Автор задається 

законом розподілення зовнішнього навантаження на оболонку колеса і за 

допомогою рівняння потенційної енергії конструкції внутрішніх сил оболонки і 

рівняння Ейлера варіаційної задачі визначаються погонні моменти згину і 

напруження в оболонці. Отримане рішення дозволяє визначити напружений 

стан циліндричної оболонки і радіальні переміщення в залежності від закону 

розподілення навантаження, геометричних розмірів її шарів і модуля зсуву 

заповнювача.. Проведені розрахунки показують, що напружений стан колеса з 

пружною вставкою менший, ніж в ходовому колесі старої конструкції. 

Отримане рішення задачі міцності трьохшарової циліндричної конструкції 

дозволяє визначити напруження в оболонці в залежності не тільки 

геометричних 11 параметрів, але і модулю зсуву заповнювача, що покращує 

достовірність проектування і експлуатацію таких конструкцій.

У четвертому розділі викладені результати дослідження динамічних 

навантажень, які виникають при пересуванні ходових коліс візків мостових 

кранів. Для досліджень була вибрана трьох масова розрахункова схема 

вантажного візка мостового крану з урахуванням гнучкого підвісу. Вирішення 

системи, яка складається з трьох рівнянь сталого руху вантажного візка дає 

змогу отримати кінематичні параметри руху кожної маси, динамічні фактори і 

зусилля в пружних зв’язках. По отриманим формулам були виконані 

розрахунки для колеса старої конструкції і колеса з пружним кільцем мостового 

крану. Аналіз отриманих рішень показав, що при застосуванні ходових коліс з 

пружним кільцем на вантажному візку зменшується швидкість коливань



вантажу в 5,2 рази, прискорень в 6,9 рази, швидкість коливань 

металоконструкцій зменшується в 10 разів, прискорень в 1,43 рази.

У п’ятому розділі наведені результати експериментальних досліджень. 

Перше експериментальне дослідження було виконане на самохідному 

вантажному візку, на якому були встановлені колеса двох типів -  конічні з 

ребордою і конічні без реборди. Важливим результатом цього 

експериментального дослідження є встановлення положення, що величина 

напружень в ободі коліс, визначених експериментальним шляхом майже в 1,5 

разів значно менші тих, що визначаються розрахунком.

Другий експеримент був проведений на діючому мостовому крану для

фіксації осьової і радіальної вібрації колеса. Результати експерименту показали,
і

що частота коливань при застосуванні ходових коліс з пружною вставкою 

зменшується в 1.8 разів.

4. Відповідність автореферату основним положенням дисертації

Зміст автореферату в достатній мірі відображає основні положення та 

результати дисертаційної роботи. Висновки в дисертації та авторефераті 

повністю співпадають.

5. Характеристика загальних висновків та рекомендацій

Наведені в дисертаційній роботі висновки і рекомендації є достатніми і 

належним чином обґрунтованими. Вони базуються на комплексі теоретичних і 

експериментальних досліджень, виконаних автором.

Основні зауваження:

1. Назва дисертаційної роботи відрізняється від змісту. В роботі мова йде 

про дослідження роботи механізму пересування вантажного візка крана.

2. Робота містить деякі неточності в термінології та перекладі.

3. Рисунок 1.5 не має назв позицій.

4г  В підрозділі 1.6 бажано було б розширити огляд динамічних 

навантажень, які виникають при пересуванні вантажних візків.

5. У четвертому розділі немає обґрунтування вибору трьохмасової схеми і 

урахування впливу жорсткості головних балок мостового крану при визначенні 

динамічних зусиль в ходових колесах при пересуванні вантажного візка.



6. В поясненнях до рисунка 4.1 незрозуміло, що таке «маса мотора 

двигуна», а також «моторна муфта».

Однак слід зазначити, що наведені зауваження не носять принципового 

характеру і суттєво не впливають на загальну позитивну оцінку дисертаційної 

роботи Слепужнікова Є.Д. .

Дисертаційна робота Слепужнікова Євгена Дмитровича «Поліпшення 

роботи механізму пересування мостового крана за рахунок застосування 

пружного елементу ходового колеса» за своїм змістом відповідає паспорту 

спеціальності 05.05.05 -  піднімально-транспортні машини. Дисертація є 

завершеною науково-дослідною роботою, в який отримані нові науково 

обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують актуальну задачу 

підвищення роботоздатності механізмів пересування вантажних візків кранів 

мостового типу. Автореферат і публікації відображають основні результати 

теоретичних і експериментальних досліджень.

Дисертаційна робота відповідає вимогам п.п. 11, 13, 14 «Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника», щодо кандидатських дисертацій, а здобувач 

Слепужніков Євген Дмитрович заслуговує присудження наукового ступеня 

кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.05 -  піднімально-транспортні

ВИСНОВОК

машини.
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