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офіційного опонента к.т.н., доц. Рогатинської Олени Романівни 
на дисертаційну роботу Лукьянова Ігоря Михайловича 
«Обґрунтування кінематичних і конструкційних параметрів 
зернових елеваторів з відцентровим розвантаженням», подану на 
здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю 05.05.05 «Піднімально-транспортні машини».

1. Актуальність теми дослідження та зв’язок 
з науковими програмами, планами та темами

Збільшення обсягів вантажно-розвантажувальних робіт в процесі 
переробки, зберігання та перевантаження зерна ставить підвищені вимоги до 
надійності та стабільності функціонування транспортно-технологічних систем, 
можливості переміщення вантажів на значну висоту, підвищення 
продуктивності і, відповідно, швидкохідності машин неперервного транспорту, 
що, може бути реалізованим в ковшових елеваторах з відцентровим 
розвантаженням. Проте ефективність використання таких елеваторів може 
знижуватись внаслідок зворотного просипання вантажу в зону завантаження, 
неправильного натягу полотна тягового органу і, відповідно, йою 
проковзування, а отже збільшення енерговитрат та зменшення ресурсу роботи 
стрічково-барабанного механізму. А тому, дисертаційна робота Лук янова І.М., 
направлена на підвищення ефективності процесу відцентрового розвантаження 
та роботоздатності стрічково-барабанного механізму ковшових елеваторів с
актуальною.

Роботу виконано у відповідності до Комплексної державної цільової 
програми «Зерно України 2008-2015», Державної програми розвитку ПТМ та 
тематики науково-дослідних робіт за господарсько-договірною тематикою між
ХНТУСГ і Карлівським машинобудівним заводом.

Зміст і структура роботи відповідає паспорту спеціальності 05.05.05
«Піднімально-транспортні машини», зокрема пунктам 1 та 3.

2 Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків
і рекомендацій

' Наукові положення, теоретичні та практичні висновки і рекомендації, які 
викладені в науковому дисертаційному дослідженні, с достатніми та належним 
чином обґрунтованими. Для їх отримання автором на належному рівні і у 
достатньому обсязі проведені теоретичні та експериментальні дослідження, 
розроблені відповідні розрахункові теоретичні підходи та експериментальні
методики оцінки.

Обґрунтованість отриманих результатів базується на коректному 
використанні методів теоретичних досліджень та апробованих і надійних 
методик експериментальних досліджень. Зокрема, теоретичні дослідження
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розвантаження. Рекомендації грунтуються на результатах теоретичних
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і кінематичних параметрів елеваторів різно', продуктивності, що отри 
згідно розробленої методики розрахунку елеваторів.

4.3начущість дисертації для науки і практики

В дисертації отримані нові наукові результати, які дозволяють розкрити 
раніше не відмічені особливості впливу конструктивних параметрів , режимів 
Гоботи на ефективність функціонування ковшового елеватора, зокрема на 
зменшення втрат внаслідок зворотного просипання вантажу , с важливими для 
розвитку теорії ковшових елеваторів з відцентровим розвантаженням.

Практичне значення отриманих результатів полягає в розробці методики 
оозоах?нку зернових елеваторів із визначенням раціональних конструктивних 
параметрів та режимів роботи, а також форми ковшів, що знижують зворотне 
п р о с и п а н н я  та Підвищують ефективність роботи ковшових елеваторів із 
відцентровим розвантаженням. Отримані результати використовую гься на 
Канівському машинобудівному заводі та на Харківському заводі елеватори 
облГнанГ«Сокіл>> та в навчальному процесі в Харківському національному 
університеті імені Петра Василенка. Результати досліджень впроваджені в 
навчальний процес ХНТУСГ. Новизна технічних рішень захищена патентом

корисну модель.

5 Повнота викладу основних результатів у наукових фахових 
виданнях та відповідність автореферату основним положенням дисертацп

Основні положення дисертаційної роботи достатньо повно в ід о Є .ражеш у 
15 ітоацях зокрема в опублікованих 5 статтях в наукових фахових виданнях 
Укпй'ни та 5 закордонних наукових періодичних виданнях. Результат 
Ісл ідж ен ь а в т о р а  апробовані на міжнародних та Всеукраїнських науково- 
" Г  * hhL .  Технічні рішення за результатами досліджень

3аХИЩзТ іс 7 а Т т Т е ф е ^ Т Г д о МстатнЩ мірі та адекватно відображає основні 
положення та результати дисертаційної робот, висновки в дисертації та 
авторефераті ідентичні.

6. Оцінка змісту роботи в цілому

.  писеотанія складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку 
в и к о о ™ ХТ ж е р е л  3 143 найменувань і 4 додатків. Повний обсяг роботи 
становить 188 сторінок, у тому числі 132 сторінки основного тексту. 
дисертації є 78 рисунків і 20 таблиць, список використаних джер 
представлений на 15 сторінках, додатки на ЗО сторінках.



У вступі обгрунтовано актуальність теми, зв’язок роботи з науковими 
темами, сформульовано мету і завдання дослідження, об’єкт, предмет 
дослідження, відображена наукова новизна і практичне значення отриманих 
результатів, наведено дані про публікації та апробацію результатів роботи, 
відображений особистий внесок здобувана, наведені відомості про структуру і 
загальний обсяг роботи.

Доцільно уточнити, що предметом дослідження є не обґрунтування, а, 
напевне, взаємозв’язки між параметрами та режимами роботи зернових 
елеваторів з параметрами ефективності ковшових елеваторів з відцентровим 
розвантаженням.

У першому розділі представлено детальний аналіз літературних джерел з 
дослідження процесу відцентрового розвантаження ковшових елеваторів та з 
дослідження тягової здатності їх стрічково-барабанного механізму підйому 
вантажу. Зроблені висновки, на основі яких сформульовано завдання 
досліджень.

Як зауваження можна також відмітити, що в першому розділі аналіз 
джерел не охогїлює огляд конструктивних рішень, зокрема іноземних джерел, 
реологічних властивостей вантажу, передумов розв’язку задачі методом 
скінченних елементів, проте такий аналіз наведено в інших розділах дисертації 
проте, в сукупності, оглядовий матеріал не перевищує встановлених обмежень.

У другому розділі наведено аналітичне дослідження процесу 
відцентрового розвантаження елеваторів, оцінено параметри удару зернини до 
кожуха головки. Побудована математична модель розвантаження ковшів, що 
ґрунтується на гіпотезі пошаровому виходу матеріалу. В розділі уточнені умови 
утворення зворотного просипання та його залежність від швидкості виходу 
вантажу із ковша та форми траєкторій його руху, вологості та інших факторів. 
Показано, що кут початку викидання вантажу також залежить від показника 
динамічності системи.

За результатами розв’язку складеного диференціального рівняння 
ковзання частинки по поверхні зернового матеріалу виведено залежність для 
визначення відносної швидкості частинки по матеріалу в ковші. Тут слід 
зауважити, що рух частинок у ковші є результатом переміщення вантажу та 
його шарів в цілому, крім того кожна частинка проходить різний шлях і має, 
відповідно, різні крайові умови. А тому виведена залежність є наближеною, 
проте, в цілому достовірно відтворює характер викиду вантажу з ковша.

У третьому розділі наведено дослідження тягової здатності приводного 
барабана методом скінченних елементів, розрахунок параметрів стрічково- 
барабанного механізму. Зокрема побудова модель утворення дуг спокою і 
ковзання на нерухомому та обертовому приводному барабані. За результатами 
дослідження напружено-деформованого стану за допомогою програмного 
комплексу «ANSIS» визначено параметри дуг спокою та коефіцієнтів тяги в 
залежності від реологічних параметрів стрічки. Це дозволило автору розробити 
інженерну методику розрахунку елеватора, зокрема стрічково-барабанного 
механізму та механізму натягу з урахуванням параметрів тягової здатності, та



визначити к.к.д. стрічково-барабанного механізму з урахуванням пружного 
ковзання та енергосилові параметри елеватора.

Вважаю, що деякий викладений в розділі матеріал має оглядовий чи 
пояснюючий характер і його можна було викласти в першому розділі чи 
додатках. Це стосується залежностей математичної постановки задачі, що 
розв’язується методом MCE (стор. 66-67) та вибору значення модулі пружності 
(стор. 73-74).

У четвертому розділі наведено результати експериментальних 
досліджень процесу відцентрового розвантаження та тягової здатності 
елеватора, виконаних на основі наведених плану та методики експерименту. За 
результатами випробувань на міцність зернини при дії на неї падаючого 
вантажу встановлено граничну допустиму швидкість за кінетичною енергією 
ударного вґіливу. Суттєве значення для підтвердження і уточнення результатів 
теоретичних досліджень, для проектування ковшових елеваторів і подальшої 
розробки теорії відцентрового розвантаження мають експериментальні 
дослідження пружного ковзання і тягової здатності стрічково-барабанного 
механізму та відцентрового розвантаження, що проведенні на розробленій на 
базі елеватора МН-600 експериментальній установці, обладнаній частотним 
перетворювачем фірми «Shneider Electric» з використанням трьох типів ковшів.

За результатами досліджень наведені рекомендовані кінематичні та 
конструктивні параметри для зернових елеваторів різної продуктивності

7. Основні зауваження по роботі

1. Предметом дослідження очевидно є не обгрунтування параметрів, а 
взаємозв’язки між конструктивними параметрами і режимами роботи та 
характеристиками ефективності роботи ковшових елеваторів з відцентровим 
розвантаженням.

2. При виведенні залежності 2.2 на стор. 45 дисертації, потрібно було 
вказати кут нахилу вектора переміщення вантажу, оскільки він задає напрямок 
сил тертя.

3. В роботі не розкрито, як автор визначав коефіцієнт динамічності К0 
ковшового елеватора, вплив якого розглядається на рис. 2.8 дисертації (рис. З 
автореферату).

4. Оскільки різні частинки в ковші проходять різний шлях до вивантаження з 
ковша і, відповідно, мають різні граничні умови, то при розв’язку 
диференціального рівняння 2.6 дисертації (4 автореферату) доцільно було 
уточнити, як вибиралось значення^ при виборі граничних умов (crop.51).

5. На стор. 66 дисертації в залежності 3.2 допущена описка, там де вказано щ 
як компоненти вектора переміщень, повинні бути відносні переміщення.

6. Місцями зустрічаються неточності в термінології, описки та русизми, 
наприклад «нормальна складова сили тертя» (є нормальна складова реакції) 
стор. 44, «конструкційні параметри» (параметри бувають конструктивними, а 
конструкційними -  матеріали), окружна швидкість, стор. 45, тощо.



Зазначені «■ вище недоліки не знижують наукового та практичного рівня 
дисертаційної роботи і не впливають на позитивну оцінку в цілому.

%. Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам

Проведені дослідження, що викладені в роботі, авторефераті та 
публікаціях засвідчують, що дисертаційна робота Лук’янова Ігоря 
Михайловича «Обґрунтування кінематичних та конструкційних параметрів 
зернових елеваторів з відцентровим розвантаженням» містить нові рішення 
науково-технічної задачі — зменшення втрат та пошкодження зерна при 
транспортуванні ковшовим елеватором з відцентровим розвантаженням і є 
завершеною актуальною науково-дослідною роботою, що виконана самостійно, 
має наукову новизну, практичну цінність та відповідає паспорту спеціальності 
05.05.05 «Піднімально-транспортні машини». За науковим рівнем, обсягом, 
змістом, публікаціями і значенням отриманих результатів дисертація відповідає 
«Порядку присудження наукових ступенів», зокрема п.гі. 9, 1 І, 12, 13 та 14, а її 
автор Лук’яйов І.М. заслуговує присудження йому наукового ступеня 
кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.05 «Піднімально-транспортні 
машини».
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