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«Обґрунтування методу розрахунку головних гумотросових канатів 

шахтних підйомних установок з урахуванням порушеної геометрії 

стовбурів», 

яку представлено на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

за спеціальністю 05.02.09 – динаміка та міцність машин. 

 

Актуальність дисертаційної теми та її зв’язок з програмами 

Сталий розвиток гірничодобувної галузі України є запорукою сильних 

позицій на динамічному світовому ринку сировини та енергоносіїв. Перш за все 

це стосується процесів видобутку, транспортування та переробки корисних 

копалин за дотримання високих сучасних вимог продуктивності, 

енергоефективності і безпеки експлуатації, та можливості подальшої 

модернізації та розвитку технологій. Через це підвищення ефективності та 

надійності підйомно-транспортного обладнання як однієї з найбільш 

відповідальних ланок технологічного ланцюга виробництва безсумнівно має 

високу актуальність.  

Постійне ускладнення геолого-технічних умов та збільшення глибини 

видобутку призводить до нових науково-технічних викликів та стимулює 

створення нових рішень у гірничодобувній галузі. Одним із найбільш важливих 

факторів, що сприяють погіршенню умов експлуатації, зниженню ефективності 

та безпеки підйомно-транспортного обладнання, є поступове зрушення гірської 

маси безпосередньо навколо шахтного стовбура. Це призводить до зміщення осі 

підйому, викривлення та порушення паралельності напрямних армування 

шахтного стовбура та інших наслідків. Проте нині існуючих технічних та 

наукових результатів не достатньо для того, щоби враховувати зазначені 

негативні фактори та обґрунтовано проектувати елементи підйомної машини, 

насамперед, головного каната, задля забезпечення ефективної та безпечної 
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роботи усього технологічного ланцюга гірничодобувного підприємства. У 

зв’язку з цим, дисертаційна робота Онищенка С.В., у якій представлено 

вирішення науково-технічного завдання встановлення закономірностей 

формування й перерозподілу напружено-деформованого стану (НДС) головних 

гумотросових канатів за їхньої взаємодії з механічною системою шахтної 

підйомної установки з урахуванням впливу порушеної геометрії стовбурів, 

конструктивних і експлуатаційних параметрів шахтних підйомних установок є 

актуальною. 

Актуальність дисертаційних досліджень додатково підтверджує ще й те, 

що вони є складовою наукових досліджень кафедри будівельної, теоретичної та 

прикладної механіки Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка» в рамках держбюджетних робіт Міністерства освіти і науки України 

на період з 2015 р. по 2020 р., в яких автор брав участь як виконавець: «Наукове 

обґрунтування технічних рішень із забезпечення енергоефективності та 

експлуатаційної безпеки сучасних шахтних підйомно-транспортних комплексів» 

(ГП-477, № ДР 0115U002298); «Теоретико-прикладні основи створення 

енергоефективних та екологічно безпечних систем глибоководного підйому 

корисних копалин» (ГП-485, № ДР 0116U004622); «Науково-прикладні засади 

створення сучасних підйомно-транспортних установок з гумотросовими 

тяговими органами» (ГП-495, № ДР 0117U001133); «Науково-прикладні засади 

створення та інженерної підтримки експлуатації підйомно-транспортних машин 

з плоскими тягово-несучими органами із застосуванням CALS-технологій» (ГП-

498, № ДР 0118U003188); «Науково-прикладні засади створення підйомно-

транспортних установок з композитними тяговими органами на основі 

метамоделювання складних багатозв’язних дискретно-континуальних 

механічних систем» (ГП-506, № ДР 0120U10214). 

 

Оцінка структури, обсягу та змісту роботи 

Дисертацію викладено на 170 сторінках друкованого тексту, вона містить 

вступ, чотири розділи, висновки, список використаних джерел та два додатки. 
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Основну частину викладено на 151 сторінці. Список використаних джерел 

складається зі 124 найменувань і займає 14 сторінок. Дисертація містить 76 

рисунків і 6 таблиць, з них 10 рисунків і 2 таблиці повністю займають 7 сторінок. 

Два додатки займають 5 сторінок. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету 

і завдання досліджень, визначено об’єкт та предмет досліджень, наукові 

положення, новизну і практичну цінність роботи, представлено апробацію 

результатів дисертації, її загальну структуру та кількість публікацій. 

У першому розділі виконано аналіз науково-технічних джерел з теми 

дисертаційної роботи. Зазначені особливості умов експлуатації та складнощі у 

роботі системи «головний канат – підйомна посудина – армування» шахтної 

підйомної машини за експлуатації в умовах порушеної геометрії стовбурів. На 

основі проведеного аналізу сформульовано наукову задачу, мету і завдання 

дослідження. 

У другому розділі виконано дослідження впливу форми поперечного 

перерізу тросів гумотросового каната на опір стисканню та зсуву гумової 

матриці. Взаємодія тросів та гумової матриці відповідає умовам деформування 

шаруватого композитного матеріалу з м’якими та жорсткими шарами. НДС 

таких конструкцій залежить від жорсткості гумових прошарків на стискання та 

зсув.  

Встановлено, що жорсткість гумового прошарку на стискання в площині 

каната та зсув вздовж тросів залежить від геометричних параметрів каната: кроку 

укладання тросів та товщини каната, віднесених до діаметрів тросів. Суттєве 

зменшення жорсткості на стискання гумового прошарку має місце за збільшення 

кроку укладання від 1,05d до двох діаметрів троса.  

У третьому розділі виконано дослідження НДС підйомного 

гумотросового каната внаслідок зміщення та повороту посудини в шахтному 

стовбурі з порушеною геометрією.  

Встановлено, що переміщення кінців тросів у перерізі приєднання до 

посудини пропорційні абсолютному значенню номера троса, кроку їхнього 
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розташування та кута повороту перерізу каната. 

Встановлено, що збільшення довжини каната призводить до практично 

лінійного зростання допустимих кутів повороту посудини. Відношення 

допустимого кута повороту до робочого навантаження каната за умови 

упередження виникнення в тросах сил стискання, зменшується зі зростанням 

кількості тросів в канаті та залежить від кроку укладання тросів. 

Встановлено, що зменшення довжини відрізка каната між барабаном та 

посудиною веде до зростання сил розтягу найбільш навантажених тросів та 

величини сили зовнішнього навантаження, потрібної для недопущення втрати 

стійкої форми середніми найменш навантаженими тросами. 

Встановлено, що горизонтальне зусилля притискання посудини до 

напрямних менше від абсолютного значення додаткового зусилля, що виникає в 

крайніх тросах каната. Довжина ділянки каната, на якій реалізуються крайові 

ефекти, пов’язані з нерівномірним розподілом сил між тросами та їхніми 

переміщеннями в площині, нормальної до осі каната, зростає зі зростанням 

жорсткості тросів каната на згин та розтяг, та зменшується зі зростанням модуля 

пружності гуми на зсув та товщини каната. 

У четвертому розділі обґрунтовано метод розрахунку НДС головного 

гумотросового каната шахтної підйомної установки з урахуванням впливу 

розривів тросової основи та комплексу чинників. 

Побудовано узагальнене аналітичне рішення для випадку сумісного 

впливу пошкоджень тягових елементів плоского тягового органа та 

конструктивних й експлуатаційних параметрів шахтної підйомної установки з 

урахуванням відхилень армування стовбура від проектних значень. 

Побудовано модель гумотросового каната підйомної машини з 

урахуванням розриву тросової основи. Побудовано рішення з розподілу сил та 

переміщень тросів в загальній формі для різних граничних умов його 

деформування. 

Отримані залежності показують, що основним наслідком руйнування 

троса є утворення зазору між кінцями троса в перерізі його руйнування. Його 
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величина залежить від граничних умов та від відстаней від перерізу розриву до 

кінців каната. Величини утворених зазорів зменшуються зі зростанням відстані 

від перерізу руйнування тросів до кінців тягового органа. 

Дисертаційна робота завершується висновками та списком використаних 

інформаційних джерел. 

В додатках представлено акти впровадження результатів дисертаційної 

роботи, методика визначення НДС головного гумотросового каната з 

урахуванням умов його приєднання до конструктивних елементів шахтної 

підйомної установки та методика визначення допустимих відхилень посудини в 

стовбурі шахти. 

 

Наукова новизна результатів, отриманих в дисертаційній роботі 

Основуючись на аналізі матеріалів дисертації, можна зазначити наукову 

новизну, що полягає у наступному: 

- отримано якісну картину НДС головних гумотросових канатів за умов 

їхньої експлуатації на підйомних установках у шахтних стовбурах з порушеною 

геометрією, на основі яких побудовано математичні моделі для визначення НДС; 

- вперше встановлено аналітичні залежності для визначення НДС плоского 

головного гумотросового каната шахтної підйомної установки з урахуванням 

відхилень геометричних параметрів армування стовбура від проектних значень; 

- вперше встановлено залежності НДС головного гумотросового каната 

внаслідок зміщення та повороту посудини у випадках одноканатної та 

багатоканатної схеми її підвішування з урахуванням впливу порушеної геометрії 

шахтних стовбурів та деформування плоского каната у просторі; 

- встановлено НДС головного гумотросового каната за його взаємодії з 

механічною системою «підйомна посудина – армування» у шахтних стовбурах з 

порушеною геометрією; 

- аналітичні вирази, які отримано в загальному вигляді у замкненій формі, 

дозволяють визначати додаткові внутрішні сили опору тросів каната та 

максимальні значення коефіцієнтів концентрації напружень у тросах каната, що 
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знаходиться під впливом зовнішніх чинників, у разі розриву одного з тросів; 

- побудовано аналітичне рішення за умов сумісного впливу пошкоджень 

тягових елементів каната, конструктивних параметрів підйомної машини та 

відхилень армування стовбура від проектних значень для визначення величини 

втрати тягової здатності плоского гумотросового каната; 

- вперше обґрунтовано метод розрахунку НДС плоского головного 

гумотросового каната шахтної підйомної машини з урахуванням впливу 

комплексу зовнішніх чинників, таких як конструкція та технічний стан 

підйомної машини, напрямних посудини, характер взаємодії плоского 

гумотросового каната та барабанів машини, наявність розривів тросів. 

 

Практичне значення результатів роботи 

Розроблено методику визначення НДС головного гумотросового каната з 

урахуванням умов його приєднання до конструктивних елементів шахтної 

підйомної установки та методику визначення допустимих відхилень посудини в 

стовбурі шахти, які прийнято до використання в науково-дослідних роботах 

ІГТМ ім. М.С. Полякова НАН України для забезпечення енергоефективності та 

експлуатаційної безпеки сучасних шахтних підйомно-транспортних комплексів, 

та у науково-дослідних роботах ДП «Дніпродіпрошахт» зі створення сучасних 

підйомно-транспортних систем з гумотросовими тягово-транспортувальними 

органами із збільшеними термінами роботи, рівнем ефективності та 

експлуатаційної безпеки. 

Результати досліджень використані у навчальному процесі Національного 

технічного університету «Дніпровська політехніка» у рамках розробки курсів з 

навчальних дисциплін «Машини і обладнання для вантажопідйомних операцій», 

«Механіка руйнування» та «Шахтні підйомні установки». 

 

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій 

Обґрунтованість і достовірність наукових результатів роботи забезпечені: 

коректністю поставлених завдань досліджень та прийнятих припущень за 
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розробки математичних моделей; використанням апробованих аналітичних 

методів теорії пружності та механіки композитних матеріалів; використанням 

апробованих чисельних методів твердотільного тривимірного комп’ютерного 

моделювання з використанням скінчено-елементного аналізу; задовільною 

збіжністю аналітично отриманих та експериментальних даних, визначених у 

попередніх дослідженнях, розбіжність з якими не перевищує 20 %. 

 

Повнота викладу основних результатів дисертації в наукових  

фахових виданнях 

За результатами проведених досліджень за темою дисертаційної роботи 

опубліковано 8 статей у фахових наукових виданнях України (2 з них входять до 

наукометричної бази Scopus), що відповідає нормативним вимогам. 

Матеріали роботи були апробовані на 6 науково-практичних міжнародних 

та всеукраїнських конференціях. Автором дисертації не опубліковано робіт без 

співавторів. 

 

Зауваження щодо змісту дисертаційної роботи 

1. Структурно доцільно було би на початку другого розділу подати 

матеріал перших двох параграфів четвертого розділу, оскільки викладений в них 

матеріал має постановочний характер і обґрунтовує доцільність проведення 

досліджень за розділом 2 та концептуально об’єднує матеріал дисертаційної 

роботи.  

2. В другому розділі досліджено жорсткість оболонки каната на стиск. 

Доречно було би показати вплив жорсткості на переміщення посудини, який мав 

би враховуватися в динамічних моделях підйомних установок з плоскими 

головними гумотросовими канатами. 

3. В дисертаційній роботі (див. рис. 3.1, 3.14, 3.31 та інші) спрощено 

прийнято, що канат приєднано до посудини безпосередньо – без спеціального 

причіпного пристрою. Аналогічно, як можна зрозуміти з роботи, прийнято схему 

приєднання каната до шківа (барабана) підйомної установки – в перерізі його 
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збігання (набігання).  

4. До складу рішень (4.8), (4.10) входять сталі величини, що враховують 

зовнішнє навантаження каната та його переміщення як жорсткого тіла. У виразах 

(4.11) вони відсутні. Більш того, отримані автором вирази були би більш 

повними, якщо до їх складу входили складові, що враховують розподілену по 

довжині каната його масу. 

5. Формули в дисертаційній роботі записані розгорнуто. Доцільно було 

використати проміжні коефіцієнти та спростити записи виразів. 

6. В роботі мають місце синтаксичні та граматичні помилки. Так на стор. 2 

написано «…на основі встановлення закономірностей формування й 

перерозподілу напружено-деформованого стану головних гумотросових канатів 

при їх взаємодії…». Коректніше «…на основі встановлення закономірностей 

формування й характеру напружено-деформованого стану головних 

гумотросових канатів за їх взаємодії…». В авторефераті сказано «…у т.ч. після 

аварій…», коректніше «…включно і після аварій…». В окремих реченнях 

допущені пунктуаційні помилки. 

 

Загальний висновок 

Дисертаційна робота Онищенка Сергія Валерійовича «Обґрунтування 

методу розрахунку головних гумотросових канатів шахтних підйомних 

установок з урахуванням порушеної геометрії стовбурів» є завершеною науково-

дослідною роботою, що містить наукову новизну та практичну цінність 

результатів. 

Зміст дисертації та автореферату в повному обсязі відповідають паспорту 

спеціальності 05.02.09 – динаміка та міцність машин. 

Публікації у достатній мірі охоплюють матеріал дисертації, кількість 

опублікованих робіт, у тому числі у фахових виданнях, достатня. 

Вищезазначені зауваження не знижують загального наукового рівня та 

практичної цінності результатів роботи. 

Актуальність теми, обсяг і рівень виконаних теоретичних та 
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