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вIдгук
офiцiйного опонента доктора технiчних наук,

професора ГЕВКА Романа Богдановича
на дисертацiйну роботу ДОВБУША Тараса Анатолiйовича

"Оцiнка ресурсу роботи i обrрунтування конструкцii несучоi системи

розкидачiв добрив", що представлена до спецiалiзованоi вченоi ради
Д 5S.052.02 Тернопiльського нацiонального технiчного унiверситету

iMeHi IBaHa Пулюя до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата
технiчних наук за спецiальнiстю 05.05.11 - машиниi засоби механiзацii

сiльськогосподарського виробництва

Актуальнiсть теми дисертацii, ii зв'язок з науковими програмами

Спрацьованiсть матерiально-технiчноI бази аграрних пiдприемств,
використання фiзично та морально застарiлоi сiльськогосподарськоТ технiки е

одним з основних факторiв втрати врожаiв. Внаслiдок впливiв значних

динамiчних навантаженъ на несучi системи машин для внесення добрив,
виходять з ладу значна кiлькiсть деталей машин. Пiдвищення вимог до
пок€вникiв металоемностi та надiйностi розкидачiв твердих добрив пов'яЗане З

забезпеченням мiцностi та довговiчностi ik вузлiв та агрегатiв.
Скорочення TepMiHiB проектування та впровадження у виробництво новоi

технiки пiдвищуе значеннrI розрахунково-експеримент€LIIьних методiв оцiнКи
надiйностi та довговiчностi конструкцiй.

Тому розробка та обrрунтування даних методiв с комплексним завданням,
яке вимагае поглибленого аналiзу проблематики TeopiT розрахункiв на мiцнiсть
несучих систем машин, обrрунтування нових розрахункових моделей розвитку
трiщин та навантаження несучих систем, яке мае важливе значення.

На даний час використання методiв оцiнки ресурсу несучих систем
причiпних машин для внесення органiчних добрив використовуються не в
повнiй Mipi, а тому розв'язанню цих актуаJIьних проблем присвячена дана
дисертацiйна робота.

.Щослiдження було виконано згiдно з науково-до лiдною тематикоЮ
кафедри технiчноi механiки та сiльськ господарських маIпин Тернопiльського
нацiонального тех iчного унiверситету iMeHi IBaHa Пулюя: держбюджетноi
науково-дослiдноi роботи ДI 222-t5 <Розробка методики прогнозування i
покращення корозiйно-втомноi довговiчностi несучих систем розкидачiв
добрив типу РТД> (номер державноТ реестрацii 0115U002451).

Ступiнь обrрунтованостi i достовiрностi наукових положень, висновкiв i
рекомендацiй, сформульованих у лисертацii

HayKoBi положення, висновки та рекомендацii е кiлъкiсно i якiсно
обrрунтованими. I_{i положення, висно ки та рекомендацiТ сформулъованi на
ocHoBi проведених автором теоретичних
використанням типових i запропонованих

i експериментаJIьних дослiдженнях з

методик.



HayKoBi положення, якi наведенi в дисертацii, пiдтвердженi поданИМи В

роботi даними теоретичних i експериментапьних дослiджень.
Результати дисертацiйноi роботи викладенi у семи пунктах загапьниХ

висновкiв та у висновках пiсля кожного роздiлу.
У першому висIIовку зазначено, що розрсiблено методику роЗрахУНКУ

ресурсу несу{их систем розкидачiв твердих добрив, яка IрунтУстьСя На

математичному моделюваннi явиIц руйнування при зародженнi i РозвитКУ
втомниХ трiщиН пiд впливом фактичних експлуатацiйних факторiв.

У другому висновку вказано, що побудовано розрахунковi моделi

напружено-деформiвного стану несучих систем причiпних розкидачiв добрив з

урахуваНням встановленоТ типовоi для машин цього класу навантаженостi вiд

робочих матерiалiв.
у третьому висновку наведена методика проведення експериментагIьних

дослiджень навантаження конструкцiй розкидачiв органiчних добрив в

експлуатацiйних умовах.
у четвертому роздiлi зазначено, що за експерименталъними

дослiдженнями побудовано кiнетичну дiаграму втомного руйнування i
отримано характеристики трirцинотривкостi основного металу конструктивнот

системи.
у п'ятому висновку вказано, що розроблена математична модель

докритичного розвитку крайових трiщин у тонкостiнних елементах

метаJIокОнструкцiЙ машин для внесення твердих добрив при циклiчних
навантаженнях.

у шостому висновку зазначено, Що обrрунтованi аналiтичнi залежностi

для визначення ресурсу тонкостiнних перетинiв з трiщинами елементiв несучих
систем розкидачiв при фактичних експJIуатацiйних вппивах.

У сьомому висновку зазначено, Що на ocнoBi проведених дослiджень
запропоновано модернiзацiю несучоi метаJIоконструкцiт розкидача органiчних

добрив прт-9 за матерiалоемнiстю i довговiчнiстю, яка забезпечила

рiвномiрний за величиною розподiл напружень впродовж периметру при

спiввiдношеннi pecypciB роботи центрzLльноТ балки i лонжеронiв У 1,61 РаЗИ.
Yci пункти висновкiв випливаютъ iз результатiв дослiджень, наВеДеНИХ

автором у дисертацiйнiй роботi.
,Що недолiкiв наведених висновкiв можна вiднести те, що висноВКИ 5 i 6

носять характер констатацiТ проведеноi роботи.

Наукова новизна одержаних результатiв

Наукова новизна полягас у то у, що на ocHoBi модифiкацii методу
MiHiMyMy потенцiальноi енергii деформацiТ для просторо их несуЧИХ сисТеМ

розкидачiв органiчних добрив з урахуванням фактичного навантаженнrI

побудовано оригiнальнi розрахунковi моделi напружено-деформiвного стану

тонкостiнних мета-lrоконструкцiй машин цього кJIасу.

Створено математичн1 модел1 докритичного росту краиовИх ТРlЩИН У
тонкостiнних холодногнутих профiлях елементiв несl^rих метаJIоконструкцiй
машин для внесення твердих органiчних добрив при експлуатацiйних умовах.
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випробувань та IIричини виходу з ладу несучих конструктивних систем

розкидачiв, на ocHoBi аналiзу обrрунтовано вибiр теми та завдання дослiДженЬ.
Автором встановлено, що норми припустимих пошкоджень i зменшення

Hecyroi здатностi елементiв конструкцiй машин для внесення ТВеРДИХ

органiчних добрив не повнiстю визначено, що створюе складНощi ПiД ЧаС

оцiнки граничного стану металоконструкцiй, в плануваннi виТраТ На

виробництво та peMoHTHi роботи.
Що недолiкiв першого роздiлу можна вiднести т€, rцо пiдроздiЛ 1.3

подiлений на п'ять пiдпiдроздiлiв, в яких описанi вiдомi метоДи РОЗРаХУНКУ
несrIих систем.

у Другому роздiлi "побудова розрахункових моделей напружено-

деформiвного стану (НДС) несучих систем розкидачiв твердих ОРГаНiЧНИХ

добрив з урахуванням фактичноi навантаженостi" запропоновано математичнi
моделi ндС несучих систем причiпних розкидачiв, що описують xapaKTepHi для
машин даного класу закономiрностi розподiлу ваги робочого матерiалу на

Hecl^ri системи як функцiт змiни нерiвномiрно-розподiленого навантаження у
поперечно-поздовжнiй площинi типовому для експлуатацiйних умов.

побудовано розрахунковi моделi для визначення внутрiшнiх силових

факторiв як функцiй впливу встановлених характерних типiв експлуатацiйного
навантаження, враховуючи диференцiальнi залежностi при згинальних

деформацiях металоконструкцiй несучих структур розкидачiв.
розроблено моделi ндс та обrрунтовано навантаження несучоi рами

розкидача добрив ПРТ-9 та напруженого стану iT елементiв.
Як недолiк, можна з€Lзначити те, що пiдроздiл 2.1 носитъ виключно

описовий характер, а в пiдроздiлi 2.2 не повнiй Mipi проведений аналiЗ

виведених з€tпежностей.
У третьому роздiлi "VIоделювання докритичного росту краЙОВИХ

трiщин в тонкостiнних холодногнутих профiлях елементiв несучих
мет€IJIоконструкцiй машин для внесення твердих органiчних ДОбРИВ ПРИ

експлуатацiйних умовах" наведена оцiнка фактичного навантаження зварних

з'сднанъ i визначення геометричних характеристик в перетинах ЗВарнИХ ШВiВ.

Проведено розрахунок зварного з'еднання траверси з лонжероном беЗ

врахування стисненого кручення та несучот системи з врахуванням стисненого
кручення.

Обrрунтовано моделi росту крайовоi трiщини при згинi тонкостiннОГО

Z-лодiбного профiлю лонжерона рами розкидача добрив.
Побудовано моделi розвитку крайовоi трiшини при згинi тонкостiнноГО

Z-лодiбного профiлю та при згинi спаренихZ-rюдiбних тонкостiнних профiлiВ.

Варто вiдмiтити, IЦо даний пiдроздiл е досить iнформативний,
насичений числовим матерiалом та мiстить аналiз проведених ДоСЛiДЖеНЬ.

!о недолiкiв даного роздiлу можна вiднести те9 що рисУнки 3.9 i 3.11

фактично дублюють один одного, на рис.з.11 по oci абсцис не вказаний

параметр
у четвертому роздiлi "методики експериментапьних дослlджень

експлуатацiйноТ навантаженостi та характеристик трirцинотривкостi

тонкостiнних елементiв металоконструкцiй розкидачiв добрив прт-9"



представлено програму експериментаJIьних дослiджень. Описано ПрилаДИ Та

обладнання для проведення натурних випробуванъ.
Обrрунтовано вибiр засобiв, бази, режимiв проведення

експериментаJIьних дослiджень несучоi системи причiпного роЗкиДаЧа добРиВ
прт-9.

Наведена експериментаJIьна оцiнка режимiв навантаження i напрУЖеНО-

деформiвного стану несучоi конструкцii причiпного розкидача добрив ПРТ-9.
Представленi результати експериментаJIьних дослiджень циклiчноТ

трiщинотривкостi матерiалу рами розкидача Прт-9 для основного металу рами
сталей в зонах зварних з'еднаннях.

Що недолiкiв даного роздiлу можна вiднести те, що у назвi роздiлу
вказано лишЬ методики, в той час як по cyTi роздiл присвячений як методикам,

так i результатам експеримент€Lльних дослiджень.
у п'ятому роздiлi "оцiнка ресурсу роботи несучих конструктивних

систем розкидачiв добрив з урахуванням особливостей експлуатацii"'наведено
матерiали з визначення довговiчностi конструкцiй рам за ik трiщинотривкiстю
та з€шишкового ресурсу роботи рами прт-9, саме бокових лонжеронiв та

центральноi балки рами.
представлено рекомендацii з вдосконапення поперечних перетинlв

тонкостiнних елементiв конструктивноi системи ПРТ-9.
Визначено залишковий ресурс роботи вдосконаJIеноi рами розкидача

добрив прт-9, а також ресурс роботи бокових лонжеронiв та центральноi
балки.

Як недолiк можна з€вначити те, tцо в пiдроздiлi 5.1 описанi вiдомi
методики з визначення довговiчностi конструкцiй рам з посиланням на

лiтературнi джерела. TaKi матерi€Lли доцiльно подавати у першому роздiлi.

Повнота опублiковаtlих основних результатiв лослiджепня

OcHoBHi положеннЯ та результати дослiджень за темою дисертацiТ

достатнЬо повнО опублiкованi в 19 друкованих працях, з них - 1,2 статей у
фахових виданнях, в тому числi одна в закордонному виданнi. Технiчна
новизна виконаних розробок захищенi 2-ма rrатентами УкраiЪИ На коРиСНУ

модель. За матерiалами дисертацii опублiковано 5 тез конференцiй.

Вiдповiднiсть автореферату основним положенням дисертацii

змiст автореферату в достатнiй Mipi вiдображае ocHoBHi положення та

результати дисертацiйноi роботи, висновки в дисертацii та в автОРефеРаТi

повнiстю спiвпадають.

Загальнi зауваження до дисертацiйноi роботи

1. У першому роздiлi на рис.1.6 наведено класифiкацiю недолiКiВ

несучих систем розкидачiв. Варто було б подати класифiкацiю вiдмов або

видiв руйнувань несучих систем.
2. Щоцiлъно було б навести допущення, якi прийнятi при проведеннi

теоретичних дослiджень та ik обrрунтувати.




