
ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційну роботу Онищенка Сергія Валерійовича 

«Обґрунтування методу розрахунку головних гумотросових канатів шахтних 

підйомних установок з урахуванням порушеної геометрії стовбурів», 

яку подано на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

за спеціальністю 05.02.09 – динаміка та міцність машин. 

 

Актуальність теми дисертації 

В умовах сучасної ринкової економіки стратегічно важливим для економіки 

України є розвиток гірничодобувної галузі. Проте зростаючі вимоги до 

показників процесів видобутку корисних копалин та одночасне ускладнення 

умов видобутку призводять до нових перешкод у забезпеченні достатнього рівня 

ефективності та експлуатаційної безпеки. Тому дисертаційна робота 

Онищенка С.В., що присвячена обґрунтуванню методу розрахунку головних 

гумотросових канатів шахтних підйомних установок з урахуванням впливу 

порушеної геометрії стовбурів, конструктивних і експлуатаційних параметрів 

шахтних підйомних установок та можливих розривів тросової основи канатів для 

обґрунтування методу їхнього розрахунку, є актуальною. 

Представлена дисертація також 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 
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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). 

Наукова новизна та достовірність отриманих результатів 

У дисертаційній роботі отримано наступні результати, наукова новизна 

яких полягає у наступному:  

- вперше розроблено математичні моделі для визначення напружено-

деформованого стану головних гумотросових канатів за умов їхньої експлуатації 

на підйомних машинах у шахтних стовбурах з порушеною геометрією; 

- вперше встановлено аналітичні залежності для визначення напружено-

деформованого стану плоского головного гумотросового каната шахтної 

підйомної установки з урахуванням відхилень геометричних параметрів 

армування стовбура від проектних значень; 

- вперше встановлено напружено-деформований стан головного 

гумотросового каната при взаємодії з механічною системою «підйомна посудина 

– армування» у шахтних стовбурах з порушеною геометрією; 

- вперше обґрунтовано метод розрахунку напружено-деформованого стану 

плоского головного гумотросового каната шахтної підйомної машини з 

урахуванням  впливу комплексу зовнішніх чинників; 

Обґрунтованість і достовірність наукових результатів роботи забезпечені: 

коректністю поставлених завдань досліджень та прийнятих припущень за 

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 %. 

Практична цінність результатів роботи 

Розроблено дві методики: 

1. Методика визначення напружено-деформованого стану головного 

гумотросового каната з урахуванням умов його приєднання до конструктивних 
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елементів шахтної підйомної установки. 

2. Методика визначення допустимих відхилень посудини в стовбурі шахти. 

Обидві методики 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 дисертаційних досліджень впроваджено у навчальний процес 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» у рамках 

розробки курсів з навчальних дисциплін «Стаціонарні та транспортні машини 

гірничого виробництва», «Машини і обладнання для вантажопідйомних 

операцій» та «Проектування та експлуатація транспортних комплексів гірничих 

підприємств». 

Оцінка структури, обсягу та змісту роботи 

Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел та двох додатків. Загальний обсяг роботи складає 170 

сторінок друкованого тексту. Основну частину викладено на 151 сторінці. 

Список використаних джерел має 124 найменування на 14 сторінках. Дисертація 

містить 76 рисунків і 6 таблиць, з них 10 рисунків і 2 таблиці повністю займають 

7 сторінок. Два додатки займають 5 сторінок. 

У першому розділі виконано аналіз літературних джерел з теми 

дисертаційної роботи. Зазначено, що на гірничодобувних підприємствах широко 

застосовуються підйомні установки зі сталевими головними канатами, а 

гумотросові головні канати незначно розповсюджені, хоча мають більш 

досконалі техніко-економічні показники, але теоретичні основи розрахунку і 

експлуатації таких систем для шахтних стовбурів з порушеною геометрією 

відсутні. Обрано напрям дисертаційних досліджень, сформульовано наукову 

задачу, мету і завдання дослідження. 



4 

У другому розділі виконано дослідження впливу форми поперечного 

перерізу тросів гумотросового каната на опір стисканню та зсуву гумової 

матриці. 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 

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

Встановлено, що однакові переміщення тросів та розподіли сил їхнього 

натягу в двох типах каната з однаковими механічними та геометричними 

параметрами, окрім жорсткості на зсув, відрізняються між собою пропорційно 

відношенню кореня квадратного із жорсткості гумового прошарку на зсув. 

Перевищення жорстокості, визначеної без урахування форми гуми, 

розташованої між тросами, може призводити до чотирьохкратної похибки у 

визначенні взаємного впливу розривів тросів, локальних змін їхнього 

навантаження та інших характеристик. 

У третьому розділі виконано дослідження напружено-деформованого 

стану підйомного гумотросового каната внаслідок зміщення та повороту 

посудини в шахтному стовбурі з порушеною геометрією.  

Встановлено, що за одноканатною схемою підвішування посудини 

зростання зусиль, зумовлених поворотом посудини в горизонтальній площині, 

пропорційне квадрату добутку кута повороту посудини і кроку укладання тросів 

у канаті та обернено пропорційне квадрату відстані від горизонтальної площини 

розташування осі обертання приводного барабана до площини підвішування 

посудини. 

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. 
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У четвертому розділі обґрунтовано метод розрахунку напружено-

деформованого стану 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, включно, з 

урахуванням відхилень армування стовбура від проектних значень. 

Отримані у четвертому розділі у загальному вигляді у замкненій формі 

аналітичні вирази дозволяють визначати напружено-деформований стан 

плоского 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 та 

обґрунтовано визначати можливість подальшої експлуатації підйомної 

установки в шахтних стовбурах з порушеною геометрією, включно і після аварій 

та техногенних катастроф. 

Дисертаційна робота завершується висновками та списком використаної 

літератури. 

В додатках до дисертаційної роботи представлено акти впровадження 

результатів дисертаційної роботи, методика визначення напружено-

деформованого стану головного гумотросового каната з урахуванням умов його 

приєднання до конструктивних елементів шахтної підйомної установки та 

методика визначення допустимих відхилень посудини в стовбурі шахти. 

Повнота викладу основних результатів дисертації в наукових фахових 

виданнях 

За результатами досліджень, проведених за темою дисертаційної роботи, 

було опубліковано 8 статей у фахових наукових виданнях України, 2 з яких 

входять до наукометричної бази даних Scopus, що відповідає нормативним 

вимогам. 
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Апробація дисертаційної роботи нараховує 6 матеріалів науково-

практичних міжнародних та всеукраїнських конференцій. У автора дисертації 

відсутні публікації без співавторів. 

Зауваження щодо змісту дисертаційної роботи 

1. Перший параграф першого розділу названо «Аналіз сучасного стану 

підйомних установок на гірничодобувних підприємствах», тоді як в ньому 

розглянуто і шляхи вдосконалення шахтних підйомних установок та їх окремих 

елементів. 

2. В дисертаційній роботі та авторефераті як завдання дослідження 

виноситься «дослідити експлуатаційні параметри системи». В межах розв’язаних 

в дисертації задач коректніше застосовувати «дослідити параметри елементів 

системи, що змінюються в процесі експлуатації». 

3. На стор. 27 дисертації згадуються «хвостові гумотросові канати» без 

пояснення їх конструкції. 

4. В назві другого розділу вжито вираз «опір стисканню та зсуву», але в 

дисертаційному дослідженні він практично замінений на «жорсткість на 

стискання та зсув». 

5. З тексту дисертації на стор. 43-44 не зрозуміло, яку конструкцію мають 

троси умовного прямокутного перерізу та елементи каната з урахуванням його 

побудови з окремих стренг.  

6. Не пояснено, на яких підставах записана залежність (3.2). Вираз (3.4) 

вживається в третьому розділі, але обґрунтування надано в четвертому (4.8). 

7. Є ряд зауважень щодо оформлення роботи. Не зрозуміло, навіщо на стор. 

121-132 визначені значення коефіцієнтів виразів сил для різних законів 

розподілу та різних схем приєднання кінців каната. Графіки, наведені на 

рисунках 3.2-3.11 лінійні. Можливо достатньо було надати лише їх загальну 

характеристику. 

Загальний висновок 

Дисертаційна робота Онищенка Сергія Валерійовича «Обґрунтування 

методу розрахунку головних гумотросових канатів шахтних підйомних 
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