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1. ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

Актуальність теми

Мостові крани широко використовуються практично на всіх 
промислових підприємствах. Основною причиною простоїв мостових кранів 
являється недосконала робота механізму пересування. Тому любі спроби 
покращити робото здатність ходових коліс викликають цікавість. Отже, 
дисертаційна робота Слепужнікова Євгена Дмитровича є актуальною, 
оскільки основна мета дисертації і полягає в підвищенні ефективності роботи 
механізмів пересування мостових кранів шляхом застосування ходових 
кранових коліс з пружними вставками.

Актуальність теми також підтверджується її зв’язком із науково- 
дослідною тематикою кафедри метало ріжучого обладнання і траснспортних 
систем Української інженерно-педагогічної академії при виконанні 
держбюджетної теми № 0114U001512 «Підвищення довговічності складових 
елементів піднімально-транспортних машин».

Наукова новизна і практичне значення дисертаційної 
роботи

Наукова новизна роботи полягає у в розробці наукових основ 
раціональної конструкції ходового кранового колеса мостового крана.

Важливим елементом новизни також є те, що встановлені 
закономірності зміни напружено-деформованого стану ходового кранового 
колеса з пружною вставкою з урахуванням модуля зсуву і модуля пружності 
пружного кільця і отримано залежності для визначення динамічних зусиль,



які виникають при пересуванні ходового кранового колеса з урахуванням 
жорсткості пружного кільця, яке вставлено в ходове колесо. Це дозволяє 
зменшити вібрації при пересуванні коліс за рахунок поглинання динамічних 
навантажень, до яких призводять поштовхи при русі вантажного візка.

Практичне значення роботи полягає в розробці конструкції і методики 
розрахунку ходового кранового колеса із завулканізованим кільцем, 
дослідно-конструкторський зразок якого впроваджений на підприємстві 
ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД»» (м. Харків). Розроблена 
методика розрахунку використовуються в учбовому процесі при викладанні 
лекційних курсів з дисциплін «Вантажопідйомні крани» і «Спеціальні крани і 
оптимальне керування кранами».

Достовірність отриманих результатів, висновків і
пропозицій

Достовірність отриманих результатів підтверджується достатньою 
кількістю викойаних експериментальних досліджень, задовільним збігом 
теоретичних і експериментальних досліджень. Висновки і пропозиції 
базуються на коректному використанні диференціального та варіаційного 
числення, аналітичної механіки, математичного моделювання при 
обґрунтуванні переваг ходового колеса з пружною вставкою.

Ступінь повноти викладення матеріалу в дисертації, авторефераті,
опублікованих працях

Огляд, оцінка стану проблеми, теоретичні, експериментальні 
дослідження, що наведені в дисертації, викладені в повному об’ємі. 
Автореферат за структурою і змістом відображає основні наукові та 
практичні результати досліджень, які в повному об’ємі відображені в семи 
статтях, з яких 5 опубліковані у фахових журналах, а одна стаття у 
закордонних наукових виданнях, та у виступах на п’яти науково-технічних 
конференціях.

2. ОЦІНКА РОЗДІЛІВ ДИСЕРТАЦІЇ

Дисертаційна робота складається із вступу, п’яти розділів, висновків, 
списку використаних джерел із 140 найменувань, 11 додатків на 30 сторінках. 
Повний обсяг дисертації складає 145 сторінок.

.-‘У вступі обґрунтована актуальність проведених досліджень, визначено 
мету і задачі досліджень, сформульовано наукову новизну та практичне 
значення роботи.

У першому розділі проведений аналіз вітчизняної та іноземної 
науково-технічної літератури, показані недоліки підходу до оптимізації 
керування рухом кранового візка, які застосовувалися раніше, показана



необхідність поліпшення конструкції кранових коліс мостових кранів, яка 
може зменшити динамічні зусилля при пересуванні вантажного візка і крану і 
підвищити їх роботоздатність.

Далі автор обґрунтовує вибраний напрям та формує завдання 
дисертаційного дослідження: проаналізувати існуючі дослідження з динаміки 
пересування вантажного візка і мосту мостового крана; проаналізувати та 
оцінити сучасний стан умов роботи та розрахунку ходової частини крана; 
провести теоретичні дослідження напружено-деформованого стану ходового 
кранового колеса для різних умов його використання, в тому числі і 
динамічні зусилля, які виникають при пересуванні ходової частини; 
вдосконалити конструкцію ходового колеса, яка забезпечить покращення 
умов його роботи; провести теоретичні і експериментальні дослідження 
ходового кранового колеса, яке має пружну вставку; розробити інженерну 
методику розрахунку елементів ходового колеса покращеної конструкції.

Зауважень по розділу немає.
У другому розділі розглянута методика теоретичних і 

експериментальних досліджень. Автором було запропоноване колесо ходове 
кранове з пружним кільцем, розташованим в ободі, що дозволяє зменшити 
вібрації при пересуванні коліс за рахунок поглинання динамічних 
навантажень, до яких призводять поштовхи при русі вантажного візка і 
мосту крана.

Така конструкція ходового колеса являється не тільки зменшеної маси, 
але має високу міцність і жорсткість, що пояснюється в першу чергу більшим 
значенням моменту інерції всієї стінки.

До зауважень по другому розділу варто віднести наступне:
1. У другому розділі не всі параметри, наприклад, R -  радіус і р- 

розподілений тиск, мають пояснення.
2. Було б доцільним провести аналіз експериментальних методів 

визначення динамічних зусиль.
В третьому розділі проводиться дослідження напружено-

деформованою стану ходового колеса з еластичною вставкою. Циліндричне 
ходове колесо, яке має пружне кільце, розглянуте як трьохшарова 
циліндрична оболонка. При будуванні рівнянь для зовнішніх шарів були 
використані гіпотези Кірхгофа-Лява, для середнього шару — заповнювача — 
гіпотеза про нестиснення матеріалу в напрямку осі z. При розрахунку 
трьохшарової оболонки враховувалася енергія зсуву заповнювач.

Для розв’язання задач оптимального керування був використаний метод 
варіаційного числення, який дозволяє отримувати моменти згину, поперечну 
силу і нормальні напруження в оболонці колеса з пружною вставкою.

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, 
що покращує достовірність проектування і експлуатацію таких конструкцій. 
Проведені розрахунки показують, що напружений стан колеса з пружною 
вставкою менший, ніж в ходовому колесі старої конструкції.



До зауважень по третьому розділу варто віднести наступне:
1. Варто було обґрунтувати прийнятий закон розподілення зовнішнього 

навантаження на оболонку колеса.
2. Було б доцільно провести аналіз впливу товщини кільця і матеріалу 

заповнювача на величину напруженого стану в оболонці колеса.
В четвертому розділі наведена методика визначення динамічних 

навантажень при пересуванні вантажних візків мостових кранів.
Автором була розглянута трьох масова динамічна схема з урахуванням 

гнучкого підвісу вантажу. Жорсткість ходових коліс визначалася з 
урахуванням розмірів пружного кільця. Отримані аналітичні залежності для 
визначення динамічних факторів для ходових коліс суцільної конструкції і 
коліс з - пружним кільцем, які дають можливість точно встановити 
навантаження, які виникають при пересуванні вантажних візків кранів 
мостового типу.

За результатами розрахунків побудовані графіки, які переконливо 
показують на суттєве зменшення динамічних показників у випадку 
застосування пружних кілець.

До зауважень по четвертому розділу варто віднести наступне:
1. В роботі зустрічаються недоопрацьованості в термінології — 

наприклад, «пружне кільце» і «пружна вставка».
2. Було б доцільно надати більш розширену аргументацію вибору саме 

такої динамічної схеми розрахунку.
В п’ятому розділі наведені результати експериментальних досліджень. 

Для самохідного вантажного візка було проведено визначення напруг у зоні 
контакту ходових коліс з рейками за допомогою тензометричного методу. 
Порівняльний аналіз показав, що відомі методи розрахунків недооцінюють 
міцності ходових коліс.

Для проведення експерименту на діючому крані були виготовлені і 
встановлені на вантажному візку ходові колеса, які мали гумові 
завулканізовані кільця. Для проведення діагностики стану рейок і кранових 
коліс вантажопідйомних машин більш всього підходить метод діагностики 
по спектру огинаючої, яка дозволяє проводити діагностику безпосередньо на 
працюючій машині з імітацією робочих навантажень. Критерії оцінки 
роботоздатності повністю орієнтовані на відповідні нормативні рівні вібрації 
для досліджуваної пари тертя.

Перевагою цього метода являється так же те, що його застосування не 
потребує практично ніякого додаткового обладнання і підготовки 
обслуговуючого. Вартість технічного обладнання і витрат на його 
впровадження мінімальні.

Експериментально доведено, що ходове колесо з пружною вставкою 
значно зменшує динамічні навантаження, які виникають під час руху 
вантажного візка.

До зауважень по п’ятому розділу варто віднести наступне:
1. З графіків незрозуміло, яка конструкція ходового колеса на 

самохідному вантажному візку являється більш досконалою.



2. Було б доцільним провести вимірювання рівня вібрації не тільки на 
встановленому режимі руху вантажного кранового візка, але і на перехідних 
режимах.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

1. Дисертаційна робота представляє собою закінчену наукову 
працю, написану на актуальну тему щодо покращення роботи і зменшення 
динамічних навантажень ходових кранових коліс кранів мостового типу за 
допомогою застосування пружних елементів в конструкції ходового колеса.

2. - Відмічені зауваження не знижують наукової та практичної 
цінності роботи.

3. Автореферат і публікації відображають основні результати 
теоретичних і експериментальних досліджень.

4. Дисертація «Поліпшення роботи механізму пересування мостового 
крана за рахунок застосування пружного елементу ходового колеса» 
відповідає вимогам, що висуваються до кандидатських дисертацій, має 
наукову новизну і практичну цінність, а її автор, Слепужніков Євген 
Дмитрович, заслуговує присудження йому наукового ступеня кандидата 
технічних наук за спеціальністю 05.05.05 піднімально-транспортні машини.

Офіційний опонент
завідувач кафедри управління на транспорті 
доктор технічних наук, професор
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