
ВІДГУК

офіційного опонента доктора технічних наук, професора Ловейкіна Вячеслава 
Сергійовича на дисертаційну роботу Лук’янова Ігоря Михайловича 
«Обґрунтування кінематичних і конструктивних параметрів зернових елеваторів з 
відцентровим розвантаженням», представленої до спеціалізованої вченої ради 
К64.108.02 в Українській інженерно-педагогічній академії до захисту на здобуття 
наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.05 -  
піднімально-транспортні машини.

1. Актуальність теми дисертації, її зв'язок з науковими програмами
Зернові елеватори в сучасному виробництві повинні відповідати вимогам

підвищеної надійності та продуктивності з одночасними мінімальними витратами
та пошкодженнями зернового матеріалу. Разом з тим, як показує досвід
проектування та експлуатації вертикальний стрічкових ковшових елеваторів з 

» . . .  . . .  відцентровим розвантаженням до їхніх основних недоліків відносяться зворотній
сцп зернового матеріалу, його пошкодження при розвантаженні та наявність
буксування у стрічково-барабанному механізмі. Режим відцентрового
розвантаження недостатньо досліджений внаслідок складності процесу
неусталеного руху сипкого матеріалу. Передача руху пружною стрічкою також
вивчена недостатньо. Крім того, пошкодження зернового матеріалу при значних
обсягах вантажо-розвантажувальних робіт під час виконання різних технологічних
операцій у процесі переробки та зберігання зерна приводить до немалих
економічних втрат. Тому дослідження проблем відцентрового розвантаження
стрічковими ковшовими елеваторами та передачі руху пружною стрічкою при
незначному пошкодженні зерна з обґрунтуванням конструктивно-кінематичних
параметрів конвеєрів є пріоритетним напрямком досліджень для науки і практики.

Дослідження, що складають основу дисертаційної роботи виконано відповідно 
до наукової тематики Харківського національного технічного університету 
сільського господарства імені Петра Василенка і є складовою частиною 
комплексної державної цільової програми «Зерно -  України 2008-2015», Державної 
програми розвитку ПТМ, до вимог законів України «Про зерно та розвиток зерна в 
Україні», «Про основні напрямки державної аграрної політики на період до 
2015 р.» і постанови КМ України № 942 від 7. 09. 2011 р. «Про затвердження 
переліку пріоритетних тематичних напрямків наукових досліджень і науково- 
технічних розробок на період до 2015 р.», а також науково-дослідних робіт за 
господарсько-договірною тематикою між ХНТУСГ і Карлівським машинобудівним 
заводом (Україна) договори № 1/4 - 2012 та 01/04 -  2013.



2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій 
сформульованих в дисертації, їх достовірність і новизна

Наведені в дисертаційній роботі наукові положення, висновки та рекомендації 
є достовірними та належним чином обґрунтованими. Для цього автором проведені 
необхідні теоретичні та експериментальні дослідження.

Теоретичні дослідження проведено з використанням апробованих методів 
теоретичної механіки, механіки суцільного середовища, диференціального та 
інтегрального числення, динаміки руху матеріальної частки по поверхні основного 
масиву сипного матеріалу в середині ковша.

Експериментальні дослідження відцентрового розвантаження проводились на 
малогабаритному промисловому елеваторі МП-600, який обладнано спеціальною 
головкою з прозорою стінкою з нанесеною координатною сіткою та встановленими 
вздовж скриньками для збирання розсипу. Процес руху потоку зернового матеріалу 
та його траєкторії фіксувалися відеозйомкою.

Пружні переміщення стрічки по барабану та утворення дуг покою та ковзання 
в залежності від коефіцієнта тяги досліджені за допомогою методу скінченних 
елементів при розв’язанні контактної задачі з урахуванням тертя. 
Експериментальна перевірка тягової здатності змодельованої барабанно-стрічкової 
передачі руху проведена на робочій норії з визначенням початку буксування за 
зміною частоти обертання натяжного барабана. Опрацювання результатів 
експериментальних досліджень здійснено статистичними методами за допомогою 
програмних пакетів аналізу даних.

Положення дисертації обґрунтовані на наукових конференціях. Результати 
досліджень достатньо повно відображені у публікаціях в фахових та міжнародних 
виданнях. Технічна новизна підтверджена патентом на корисну модель України.

За результатами досліджень автором дисертації зроблено 11 висновків:
Перший пункт висновку стосується того, що на основі розробленої моделі 

пошарового виходу зерна з ковша, починаючи з нижнього шару, визначені умови 
утворення зворотнього сипу при заході ковша на барабан, згідно з якими кут 
повороту ковша щодо центру обертання, відповідний початку викидання, має бути 
не менше 30°. Висновок підтверджений проведеними розрахунками та 
експериментальними дослідженнями.

У другому пункті встановлено, що траєкторія руху частинок зернового шару в 
середині ковша по поверхні основного матеріалу, що обертається, являє собою 
логарифмічну спіраль, на підставі чого складено рівняння руху частки, розв’язок 
якого дозволив визначити швидкість викидання зерна при різних кутах поворот} 
ковша. Отримані результати підтверджені теоретичними і експериментальними 
дослідженнями.



У третьому пункті з урахування швидкості викидання та кута метання 
побудовані траєкторії руху частинок зернового потоку в середині головки 
елеватора і проведений аналіз оптимальних умов їхнього зіткнення з 
обмежувальним зводом. Висновок підтверджується проведеними розрахунками.

В четвертому пункті висновків визначено практичне значення кінетичної 
енергії і відповідно швидкість руху зернівки до удару, при яких відбувається 
мінімальне її сплющення (3-5 мкм), а також встановлено таку характеристику 
зернового матеріалу, як опір ударам в залежності від їхньої кількості. Результати 
підтверджені теоретичними розрахунками та експериментальними дослідженнями.

В п’ятому пункті висновків обґрунтовано застосування методу скінченних 
елементів для дослідження пружного ковзання стрічки, в результаті чого визначені 
такі показники тягової здатності приводного барабана, як кути спокою і ковзання, а 
також значення граничного, критичного і робочого коефіцієнтів тяги в залежності 
від модуля пружності стрічки і коефіцієнта тертя. Висновок підтверджено 
чисельними розрахунками та експериментальними дослідженнями.

В шостому пункті на основі показників тягової здатності стрічково- 
барабанного механізму розроблено методику розрахунку діаметра приводного 
барабана, міцності несучих елементів каркаса, товщини гумової футеровки 
барабана, к.к.д. тягової передачі, а також натягу стрічки. Методика підтверджена 
експлуатаційними випробуваннями розрахункової конструкції елеватора.

В сьомому пункті перевірена тягова здатність конкретного ковшового 
елеватора з гумотканинною стрічкою, що розрахована за розробленою методикою 
за допомогою метода скінченних елементів. Висновок підтверджено в результаті 
випробовування робочого елеватора 350/60 на Карлівському машинобудівному 
заводі (Україна).

У восьмому пункті висновків проаналізовано зворотній сип зернової суміші в 
холосту і робочу гілки елеватора при відцентровому розвантаженні. Висновок 
підтверджено експериментальними дослідженнями на модернізованому 
малогабаритному елеваторі МП-600 з прозорими стінками головки з нанесеною 
координатною сіткою.

У дев’ятому пункті встановлено, що оптимальні показники кінетичних 
режимів при відцентровому розвантаженні, що забезпечують зворотній висип 
відповідно до встановленої норми (до 2,5%), лежать в межах 0,37-0,4, а 
співвідношення вильоту ковша до радіусу барабана повинно бути менше 0,5. При 
цьому відношення висоти зводу до радіусу зовнішньої крайки ковша повинно 
знаходитись у межах від 1,35 до 1,40. Висновок підтверджено дослідженням 
відцентрового розвантаження кошів з параметрами, що відповідають 
міжнародному стандарту WBR.



У десятому та одинадцятому пунктах наведено рекомендації для вибору 
кінематичних та конструктивних параметрів зернових елеваторів з відцентровим 
розвантаженням, що забезпечують їхню ефективну роботу. Рекомендації 
підтверджені експериментальною перевіркою роботи елеваторів продуктивністю 
150-600 т/год і висотою 30-60 м запроектованих Карлівським машинобудівним 
заводом.

3. Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих наукових 
працях

Основні теоретичні і експериментальні дослідження за темою дисертаційної 
роботи виконані здобувачем особисто, зокрема: проведено аналітичне дослідження 
ефективності процесу відцентрового розвантаження ковшів в залежності від 
кінематичного режиму роботи та сипкості зернового матеріалу; виконано аналіз 
впливу показника кінематичного режиму на процес відцентрового розвантаження 
зернових матеріалів; розроблено метод визначення діаметра приводного барабана 
за умови доцільного кута початку розвантаження ковша; визначені початкові 
параметри метання зернового матеріалу при відцентровому розвантаженні; 
визначено необхідний натяг стрічок норій і розроблено спосіб його контролю; 
розроблено фізичну модель пружного ковзання стрічки; обґрунтовано вплив 
модуля пружності та стану поверхні барабана на тягову здатність та параметрів 
стрічково-барабанного механізму; проведено скінченно-елементний аналіз тягової 
здатності стрічково-барабанного механізму; обґрунтовано методику дослідження 
пружного ковзання стрічки; виконано аналіз параметрів удару зернового потоку по 
зводу головки елеватора; розроблена методика визначення корисної та затраченої 
енергії для розрахунку к.к.д. стрічково-барабанного механізму; розроблено метод 
розрахунку діаметра приводного барабана та міцності елементів його каркасу.

Загалом, за результатами досліджень, автором опубліковано за темою 
дисертації 15 наукових праць, з яких 6 у наукових фахових виданнях України, 5 - у  
закордонних наукових виданнях, 3 тез доповідей на конференціях та 1 патент на 
корисну модель України. Матеріали в друкованих працях не повторяються.

4. Значимість для науки і практики одержаних автором результатів
Автором розроблено метод визначення діаметра приводного барабана за 

умови доцільного кута початку розвантаження ковша, який моє бути не менше 30°.
Набула подальшого розвитку фізична модель процесу викидання з ковша 

сипного матеріалу при відцентровому розвантаженні.
Вперше встановлені значення граничної кінетичної енергії та, відповідно, 

граничні швидкості співударяння зернин з рухомими і нерухомими елементами 
різних машин, у тому числі і елеваторів за умови відсутності травмування зерна.



Вперше шляхом математичного обґрунтованого методу скінченних елементів і 
в результаті експериментального дослідження визначені, в залежності від 
пружності стрічки та стану поверхні приводного барабана, такі показники його 
тягової здатності, як дуги ковзання та спокою, а також робочий, критичний і 
граничний коефіцієнти тяги.

Отримані аналітичні залежності для визначення коефіцієнта корисної дії 
стрічково-барабанного механізму.

Практичне значення отриманих результатів полягає у виборі показників 
кінематичних режимів руху елеватора в залежності від вологості та сипкості 
зернового матеріалу, які забезпечують мінімальний обсяг зворотнього сипу. Такі 
режими дозволяють встановити найбільш вигідне співвідношення між швидкістю 
стрічки та діаметром приводного барабана, а також дозволяють вибрати форму та 
розміри головки та ковшів. Крім того, на основі характеристик тягової здатності 
стрічково-барабанного механізму розроблено методику для визначення діаметра 
барабана, міцності його каркаса, необхідної товщини гумової футеровки 
початкового натягу та к.к.д. стрічкової передачі. На основі розробленої методики 
розроблені рекомендації щодо проектування нових та модифікації існуючих 
елеваторів з метою підвищення їхньої ефективності.

5. Шляхи використання результатів досліджень
Автором проаналізовані основні шляхи використання результатів роботи. 

Запропоновані нові конструкції барабанно-стрічкових приводних механізмів та 
зводу головок при відцентровому розвантаженні вертикальних ковшових 
елеваторів можуть бути рекомендовані для впровадження у машинобудуванні та 
інших галузях виробництва як на етапі проектування нових, так і під час 
модернізації існуючих конструкцій елеваторів.

Запропоновані конструкції вертикальних ковшових елеваторів з відцентровим 
розвантаженням, а також методика їхнього розрахунку використовується в 
навчальному процесі при підготовці студентів в Харківському національному 
технічному університеті імені Петра Василенка. Крім того, отримані результати 
роботи використовувалися при розробці норій значної продуктивності (150— 
600 т/год і висотою підйому 30-60 м) на Карлівському машинобудівному заводі та 
Харківському заводі елеваторного обладнання «Сокіл» (Агро-Дарина).

6. Ідентичність змісту автореферату й основних положень дисертації
Зміст представленого автореферату достатньо повно відображає основні 

положення дисертації, а саме дає уявлення про зміст роботи, містить її 
характеристику та висновки. В авторефераті наведено список праць за темою 
дисертації із зазначенням внеску автора у працях написаних у співавторстві, а



також висвітлені у необхідному обсязі. Зміст, обсяг та оформлення авторефераї 
відповідають встановленим вимогам. Висновки наведені в авторефераті 
дисертації ідентичні.

7. Оцінка змісту дисертації, її завершеність в цілому
Представлена дисертація складається із вступу, чотирьох розділів, загальна 

висновків, списку використаних джерел із 143 найменувань і додатків. Повне 
обсяг дисертації складає 195 сторінок, з них 78 рисунків і 20 таблиць по тексту г 
чотири додатки на 31 сторінці.

У вступі обґрунтовано актуальність, наукове і практичне значення досліджеі 
за темою дисертаційної роботи, сформовано мету та задачі досліджень, наведе: 
дані про зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами, інформаціє 
про апробацію роботи та публікації основних результатів.

У першому розділі наведено аналіз праць, присвячених дослідженням процес 
розвантаження ковшів при різних кінематичних режимах руху елеватора ' 

„передачі тягового зусилля гнучким органом, що охоплює приводний б араб с 
робочого механізму. Аналіз проведених досліджень дозволив зробити виснові 
про відсутність завершених результатів досліджень, які б дозволили встанови" 
закономірності високопродуктивного процесу відцентрового розвантаження ді 
забезпечення роботи елеватора з мінімальним травмування зернового матеріал 
Крім того, в проведених дослідженнях зроблені неоднозначні, а часом 
суперечливі, висновки щодо впливу різних чинників на тягову здатність стрічков 
барабанної передачі. Тому результати цих досліджень, які в основному відносятьі 
до тягової здатності горизонтальних приводних передач з гнучким зв’язком і 
можуть бути використані для розрахунку вертикальних стрічково-барабанні 
механізмів ковшових елеваторів. Для таких конвеєрів необхідні комплекс 
дослідження тягової здатності стрічково-барабанних приводних механізмів.

На основі аналізу попередніх досліджень зроблено висновки та окреслеї 
завдання, які стали предметом дисертаційної роботи. В першому розділі проведеї 
ґрунтовний аналіз досліджень з проблемами, що розв’язуються у дисертації, 
основному вітчизняними вченими. Разом з тим, з досліджень авторів дальньо: 
зарубіжжя використано лише 4 праці, остання з яких датована 1983 р.

У другому розділі викладено результати теоретичного дослідження проце< 
відцентрового розвантаження ковшів. На основі аналізу реальних траєктор 
викиду сипкого матеріалу з ковша побудована фізична модель пошарового вихо, 
матеріалу, яка визначає процес руху частинок всередині ковша і умови утворені 
зворотнього сипу в робочу і холосту труби елеватора. Згідно з цією моделлю, вих 
матеріалу починається з нижнього шару, що має одну поверхню тертя, піс. 
ущільнення основного масиву матеріалу під дією відцентрової сили. Вих



матеріалу з ковша здійснюється по спіральній кривій, опуклість якої направлена і 
бік руху ковша з відхиленням вектора відносної швидкості в зворотну сторону прґ 
малих кутах повороту, що є основною причиною зворотнього висипу в робочі
трубу в її верхній частині.

На основі розробленої моделі для різних коефіцієнтів внутрішнього тертя 
визначені кінематичні режими руху, які забезпечують мінімальний висиі 
матеріалу. Для зменшення зворотнього висипу як в робочу, так і в холосту трубу 
кут початку висипу не повинен перевищувати 30°.

Встановлено, що швидкість руху частинок зернового матеріалу з; 
логарифмічною спіраллю є разом з кутом початку викиду найважливішим] 
параметрами відцентрового розвантаження. Разом з тим, при виводі рівнянь рух; 
частки по спіралі було прийнято, що початкова швидкість викиду є нульової 
(с. 51), на наш погляд, це не відповідає дійсності.

Третій розділ присвячено дослідженню тягової здатності стрічкове 
барабанного приводного механізму елеватора методом скінченних елементі 
(MCE) і розробці методики його загального розрахунку. Для моделюванн 
пружного ковзання стрічки обрано MCE у переміщеннях і варіаційній постановц 
Для цього побудована фізична модель утворення дуг спокою і ковзання и 
нерухомому барабані і їхнє взаємне перетворення при сталому русі барабана. U  

дало можливість використати MCE для дослідження параметрів тягової здатнос' 
рухомого барабана. Разом з тим, не зовсім повно наведено обґрунтування того, ш 
кут ковзання для нерухомого барабана дорівнює куту спокою рухомому барабан; 
а кут ковзання для нерухомого барабана зі сторони набігаючої гілки дорівнює куі 
ковзання для рухомого барабана на ділянці збігаючої гілки.

Результати досліджень дозволили розробити методику розрахунку параметр 
основних елементів стрічково-барабанного механізма: діаметра барабана, товщиь 
пластин каркаса барабану, товщину гумової футеровки, к.к.д. та розроблено спос
контролю натягу стрічки.

В четвертому розділі проведено експериментальні дослідження за трьод

напрямками:
1) визначення граничного значення кінетичної енергії, що рівнозначі 

швидкості співударянь зернин з нерухомими та рухомими елемента?* 
конструкцій, при якій сплющування не перевищує 1-5 мкм. Для кількос 
ударів менше 5 гранична швидкість складає 7,0 м/с, а для більше 10 
5,15 м/с;

2) визначення робочого і критичного коефіцієнтів тяги елеватора за початк(
• буксування в залежності від натягу стрічки. Встановлено, що коефіцієн

тяги визначено експериментально співпадають з розрахунковиі 
значеннями, визначеними за допомогою MCE;



3) визначення кількості зворотнього сипу в робочу і холосту труби в залежності
від кінематичного режиму руху елеватора. Дослідженнями встановлено що
на величину зворотнього сипу в обидві труби, крім кінематичного режиму,
впливає і співвідношення вильоту ковша до радіуса барабана, яке повинно
бути менше 0,5. Виявлено також вплив наявності зводу головки на сип. При
співвідношенні його висоти до радіуса вильоту ковша 1,35-1,4
забезпечується 2-2,5% зворотнього висипу, що відповідає технічним нормам.
Крім того, встановлено, що при вологості зерна 18%, швидкість
розвантаження подає майже вдвічі, тому відцентрове розвантаження є 
недоцільним.

При дослідженні за першим напрямком виникає питання: хіба будуть 
дослідження рівнозначними, коли зернина ударяється об пружний кожух (звід) і на 
зернину падає абсолютно не пружний вантаж?

8. Загальні зауваження по дисертації
1. Мету дисертаційного дослідження доцільно було б сформулювати в

наступиш редакції «Підвищення ефективності процесу відцентрового
розвантаження та роботоздатності стрічково-барабанного механізму швидкісних
ковшових елеваторів шляхом обгрунтування їхніх кінематичних та конструктивних 
параметрів».

2. В першому розділі проведено грунтовний аналіз досліджень відцентрового 
розвантаження ковшових елеваторів і тягової здатності стрічково-барабанних 
приводних механізмів, однак не наведено результатів досліджень їхнього впливу 
на процес розвантаження. Доречі, відсутні такі дослідження і в дисертації.

3. З процесу кінозйомки встановлено, що при виході з ковша зерновий шар 
рухається по спіралі, однак теоретичне підтвердження такого руху відсутнє

4. На розрахункових схемах (рис. 2.7 і 2.10) не наведено обгрунтування
відсутності аеродинамічних сил, які, на наш погляд, для швидкісних ковшових
елеваторів будуть мати значний вплив на рух зернових частинок при 
розвантаженні.

5. При розв язку рівнянь (2.6) вважалось, що права частина не залежить від
часу ,, але ж координата яка входить в праву частину рівняння, дорівнює
добутку кутової швидкості барабана на час при установленому розвантаженні 
тобто (p=COt. ’

6 Кінетичну енергію прийнято вимірювати в Джоулях (Дж), а не в Н-м.
(С.С. 115, 116).Така розмірність використовується для вимірювання момента сили.

а с.с. 118, 120 чогось написано, що погонна маса вимірюється в НУм, а не в кг/м.
7. На рис. 2.2. зображені прилади (вологомір і кутомір), а в тексті (с. 41) 

вказано, що це спіральні криві.



8. В тексті дисертації зустрічаються деякі описки, невдалі звороти, неточності 
та русизми.

Вказані зауваження не зменшують наукової та практичної значимості 
отриманих результатів і загальної оцінки роботи.

Висновок по дисертації
В цілому дисертаційна робота Лук янова Ігоря Михайловича «Обґрунтування 

кінематичних і конструкційних параметрів зернових елеваторів з відцентрованим 
розвантаженням» є завершеною, самостійно виконаною науковою працею, в якій 
обґрунтовані результати, що в сукупності розв’язують важливу науково-технічну 
задачу підвищення ефективності вертикальних швидкохідних ковшових елеваторів 
з відцентровим розвантаженням.

Оцінюючи зміст дисертації в цілому, можна відзначити, що всі задачі 
досліджень розв’язані і знайшли відображення у висновках.

Зміст і структура дисертації відповідають паспорту спеціальності 05.05.05 - 
«Піднімально-транспортні машини» .

Дисертаційна робота виконана на належному науковому та методологічному 
рівні і відповідає вимогам «Положення...» МОН України, які висуваються до 
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю 05.05.05 - «Піднімально-транспортні машини», а її автор Лук’янов 
Ігор Михайлович заслуговує присудження наукового ступеня кандидата технічних 
наук зі спеціальності 05.05.05 - «Піднімально-транспортні машини».
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