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ВІДГУК 

офіційного опонента доктора технічних наук, професора 

Завгороднього Олексія Івановича 

на дисертаційну роботу Дадака Віктора Олександровича 

“Обґрунтування параметрів та режимів роботи пневмосепаратора 

дрібнонасіннєвих сумішей”, представлену на здобуття наукового ступеня 

кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби 

механізації сільськогосподарського виробництва 

 

1. Актуальність теми досліджень 

 

Одним із основних шляхів підвищення врожайності дрібнонасіннєвих культур є 

використання високоякісного насіннєвого матеріалу. Його сівба, у комплексі з 

підживленням мінеральними та органічними добривами, забезпечує високу 

врожайність. культури Тому проблема підготовки якісного насіннєвого 

матеріалу є актуальною.  

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна 

 

Задачі дисертаційної роботи достатньо обґрунтовані, прийняті вихідні 

положення та припущення – аргументовані. Висновки та рекомендації 

обґрунтовані теоретично та підтверджені експериментально. 

Поставлені у роботі задачі, вирішувались за допомогою сучасних методів 

з використанням комплексного підходу застосування теоретичних та 

експериментальних досліджень на основі класичних положень вищої 

математики, методів теоретичної механіки, теорії механізмів і машин, 

аналітичної геометрії та математичного моделювання.  

Висока ступінь обґрунтованості отриманих в дисертації результатів 

базується на використанні сучасних методів планування та проведення 
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багатофакторного експерименту, статистичній обробці отриманих даних на 

ПК з використанням відповідних критеріїв.  

Перший висновок базується на основі аналізу призначеного для посіву 

насіннєвого матеріалу багаторічних злакових трав. У висновку зазначено, що 

його показники якості не відповідають ДСТУ 7160:2010 «Насіння овочевих, 

баштанних, кормових і пряно-ароматичних культур. Сортові та посівні якості. 

Технічні умови» через значний вміст в ньому домішок бур’янів, насіння без 

зародків. Аналіз зразків, які пройшли весь цикл післязбиральної обробки 

засвідчив, що їх вміст становив, відповідно, 17…52 % (4000…12000 шт/кг). Це 

засвідчує необхідність проведення його додаткового очищення та 

удосконалення конструкцій сепараторів для післязбиральної обробки. Висновок 

актуальний і підтверджується результатами лабораторних досліджень. 

У другому висновку подано результати теоретичних досліджень процесу 

пневмоелектросепарування та розробки математичної моделі поведінки 

частинок насіннєвої суміші еліпсоїдної форми в пневмоелектричному каналі, 

яка дозволила розрахувати координати траєкторії її руху в будь-який момент 

часу. Встановлено, що суттєвий вплив на поведінку сепарувальних частинок 

мають регульовані параметри пневмоелектросепарування: швидкість 

повітряного потоку Vп у каналі, сила електричного поля Fe. Аналіз отриманих 

траєкторій руху показав, що ефективне відділення домішок бур’янів від 

основної культури забезпечується за наступних значень регульованих 

параметрів: Vп  =  5  м/с та Fe = 2…3·10-6 H. Достовірність цього висновку 

підтверджена математичними моделями із застосуванням їх реалізації на ПК. 

У третьому висновку приведено результати теоретичного обґрунтування 

геометричних розмірів робочої частини пневмоелектричного каналу, за яких 

досягається ефективне розділення компонентів дрібнонасіннєвої суміші 

становлять: ширина каналу В = 0,06 м, довжина каналу L = 0,9 м, відстань від 

основи каналу до точки подачі вихідної суміші L1 = =0,45 м. Для обґрунтування 

його параметрів розроблено теоретичні моделі їх визначення з врахуванням 

траєкторій переміщення сепарувальних частинок. Достовірність висновку 
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підтверджується теоретичними моделями у другому розділу дисертації та 

роботоздатністю запропонованої конструкції сепаратора. 

У четвертому висновку подано результати експериментального 

визначення критичної швидкості витання і встановлено, що насіння 

важковідокремлюваних бур’янів мають більші, а без зародків менші, значення 

критичної швидкості витання, порівняно з якісними насінинами культури. 

Достовірність висновку підтверджується експериментальними дослідженнями 

відображеними в четвертому розділі дисертації. 

У п'ятому висновку стверджується, що на основі математичного 

планування багатофакторного експерименту та його реалізації оптимізовано 

параметри сепарування для відділення насінин бур’янів (Vп = 5,5…6,2 м/с, Е = 

= 0,85…0,92 кВ/см, подача Q = 2…3,2 кг/год), та біологічно неповноцінних без 

зародків насінин ( Vп = 5,5 м/с,  Е= 0,92 кВ/см, Q = 2 кг/год). За таких значень 

параметрів роботи сепаратора вміст неякісних насінин не перевищує 5 %, що 

відповідає вимогам стандарту. Достовірність висновку підтверджується 

результатами експериментальних досліджень відображеними в четвертому 

розділі дисертації. 

Шостий висновок відображає результати випробовування розробленого 

пневмоелектросепаратора на базі Чернівецького інституту агропромислового 

розвитку, інституту сільського господарства Карпатського регіону України 

НААНУ. Засвідчили, що він забезпечує зменшення вмісту неякісних насінин 

для окремих культур із 40…60 % до 5...15 %. Висновок достовірний, що 

підтверджено результатами експериментальних досліджень та актами 

впровадження результатів науково-дослідної роботи. 

У сьомому висновку подано результати розрахунку економічного 

ефекту використання удосконаленого пневмоелектросепаратора в технології 

підготовки насіння злакових багаторічних кормових трав, яка полягає у 

підвищенні якості насіння. Очікуваний економічний ефект від використання 

сепаратора становитиме 26,45 грн/кг. Достовірність висновку підтверджена 

представленими результатами експериментальних досліджень та розрахованою 

техніко-економічною ефективністю використання запропонованого сепаратора. 
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3. Повнота викладу матеріалів дисертації в наукових працях 

За результатами наукових досліджень автором опубліковано 14 наукових 

праць, які в повній мірі відображають основні положення дисертації. Серед них 

5 – у фахових виданнях України, 4 публікації у закордонних виданнях, 1 патент 

на корисну модель, 3 – у збірниках праць і тез науково-практичних 

конференцій та форумів, 1 – каталозі інноваційних розробок. Загальний обсяг 

опублікованих робіт складає 4,8 друкованих аркушів. Результати проведених 

досліджень апробовані на Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних 

конференціях. Повторення матеріалів у різних наукових працях не 

зустрічається, а публікації у повній мірі відображають основний зміст 

дисертаційної роботи. 

 

4. Значимість для науки та практики одержаних автором результатів 

Здобувачем виноситься на захист ряд нових наукових результатів, основні 

з яких наступні: 

- запропоновано технологічну схему пневматичного сепаратора із 

можливістю незалежного регулювання швидкості повітряного потоку, 

напруженості електростатичного поля, та подачі насіння в сепарувальний 

канал. На основі лабораторного пневматичного сепаратора Петкус К-293 

удосконалено модель пневмоелектричного сепаратора; 

- теоретично обґрунтовано основні параметри запропонованого 

сепаратора та режими його роботи ; 

- розроблено теоретичні моделі роботи сепаратора на підставі яких 

обґрунтовано геометричні, кінематичні та динамічні параметри окремих його 

частин; 

- теоретичні положення, на яких базується процес роботи 

пневмоелектричного сепаратора, зокрема визначення траєкторій руху частинок 

насіннєвої суміші залежно від швидкості повітряного потоку, гравітаційних і 

електричних сил.  

 



 5 
5. Шляхи використання результатів досліджень 

Отримані в роботі результати досліджень свідчать, що їх реалізація дає 

позитивний результат і забезпечує підвищення якості посівного матеріалу 

дрібнонасіннєвих сільськогосподарських культур. 

Результати теоретичних та експериментальних досліджень передані 

Чернівецькому інституту агропромислового розвитку, Інституту сільського 

господарства Карпатського регіону України НААН Львівської області для 

впровадження у виробництво. На їх базі було проведено виробничу перевірку 

пневмоелектричного сепаратора. 

 

6. Ідентичність змісту автореферату й основних положень дисертації 

У авторефераті здобувач чітко відобразив основний зміст роботи, розкрив 

основні положення, які містять характеристику дисертації та навів висновки.  
В авторефераті наведено список праць за темою роботи із зазначенням внеску автора 

у праці, що опубліковані у співавторстві, а також висвітлені анотації в необхідному обсязі. 

Зміст, обсяг та оформлення автореферату відповідає вимогам, що висуваються до 

кандидатських дисертацій. Висновки наведені в авторефераті і дисертації ідентичні. 

 

7. Оцінка змісту дисертації, її завершеності в цілому 

Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків і додатків. 

Обсяг основної частини дисертації становить 142 сторінки, 60 рисунків, 31 

таблицю та 8 додатків, список використаних літературних джерел із 117 

найменувань. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, наведено зв’язок роботи з 

науковими програмами, сформульовано мету та задачі досліджень, визначено 

об’єкт і предмет досліджень та зазначено наукову новизну, практичне значення 

одержаних результатів та особистий внесок здобувача. Наведено інформацію 

про апробацію і публікації результатів досліджень, структуру і обсяг 

дисертаційної роботи. 

У першому розділі подана характеристика та структура угідь 

дрібнонасіннєвих культур. Проаналізовано вимоги, що ставляться до посівних 
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якостей та проблеми підготовки насіннєвого матеріалу. Розглянуто переваги і 

недоліки найбільш поширених пневматичних сепараторів. 

У другому розділі проведено моделювання орієнтації частинок 

насіннєвої суміші еліпсоїдної форми в пневмоелектричному каналі сепаратора. 

Розроблена математична модель поведінки частинок компонентів насіннєвої 

суміші дозволяє в будь-який момент часу розрахувати координати траєкторії їх 

переміщення, на підставі аналізу яких можна робити висновок про можливість 

розділення. Встановлено, що найсуттєвіший вплив на поведінку сепарувальних 

частинок мають регульовані параметри пневмоелектросепарування – швидкість 

повітряного потоку в каналі Vп та електростатична сила Fe між встановленими в 

ньому електродами. Отримані результати у даному розділі дозволяють 

зменшити кількість експериментальних досліджень, вибрати й сформувати 

методи досліджень та встановити раціональні параметри сепарування. 

У третьому розділі викладено програму експериментальних 

досліджень, наведено методики їх проведення, описано експериментальне 

обладнання.  

Для дослідження використовувалось стандартне і розроблене 

експериментальне обладнання. Запропонований пневмоелектричний сепаратор 

для додаткового очищення дрібнонасіннєвих сумішей, в якому реалізована 

сепарувальна дія вертикального повітряного потоку та додаткова силова дія  

електростатичного поля, які уможливлюють відділення з насіннєвої суміші 

насінини важковідділюваних бур'янів і без зародків. Велика увага приділялась 

точності визначення значень. Згідно розробленої програми передбачалось 

отримання поверхонь відгуку залежно від змінних факторів.  

Розроблена методика передбачає весь комплекс досліджень, необхідний 

для підтвердження достовірності робочих характеристик сепаратора. 

У четвертому розділі наведені результати та аналіз проведених 

експериментів з визначення якості сепарування насіння за традиційною 

технологією. Отримані дані засвідчують, що більшість досліджених культур не 

відповідають вимогам ДСТУ 7160:2010. 

Одержані результати багатофакторного експерименту дозволили 

визначити оптимальні значення регульованих параметрів роботи 
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пневмоелектричного сепаратора, за яких вдається отримувати найбільш 

якісний посівний матеріал. Зокрема для забезпечення максимальної 

ефективності сепарування райграсу пасовищного необхідно забезпечити 

швидкість повітряного потоку Vп = 5,5 м/с, напруженість електростатичного 

поля в сепарувальному каналі Е = 0,92 кВ/см, подачу насіннєвої суміші в 

сепарувальний канал Q  =  2 кг/год. За результатами експериментальних 

досліджень побудовані поверхні відгуку впливу досліджуваних параметрів на 

якість отриманого насіння.  

У п’ятому розділі приведено результати виробничих випробувань 

сепаратора, зокрема додаткова очистка насіння злакових трав: грястиці збірної, 

костриці червоної, костриці лучної, костриці очеретяної, стоколосу безостого, 

канарника очеретяного та райграсу. Встановлено, що удосконалений 

пневмоелектричний сепаратор для додаткового очищення насіння злакових 

трав забезпечує відокремлення більшості некондиційних насінин (насінин без 

зародка). 

Також розраховано економічний ефект від використання удосконаленого 

пневмоелектросепаратора, в технології підготовки насіння злакових 

багаторічних кормових трав, при виході елітного насіння становить 12 грн/кг. і 

26,45 грн/кг для суперелітного насіння. 

8. Зауваження до дисертації 
Вважаю за доцільне відмітити наступні зауваження та побажання. 

1. На стор.47 невірно стверджується, що при рівності сил тяжіння і 

повітряного потоку врівноваженість моментів діючих сил ( ) 0cM F =å (2.11) 

спричиняє проходження рівнодіючої електричної сили через центр мас. В 
рівнянні рівноваги моментів (2.12) відносно центра мас невірно взято плече 
електричної сили. 

2. В системі рівнянь (2.25) при визначенні впливу сили повітряного потоку 
не враховано, що напрямок потоку у відносному русі зернини відмінний від 
вертикального і міделевий переріз є її проекцією на площину, перпендикулярну 
до вказаного напрямку, а не на горизонтальну площину. 

3. Підпис до рис. 2.7 не відповідає змісту рисунка, так як на ньому не 
відображені умови удару, про що і йде мова у підписі. 



 8 
4. В п.2.7 при дослідженні удару застосовуються відмінні від 

загальноприйнятих вирази “удар до похилої площини”, “ударяються до згину” 
замість, відповідно, “удар по похилій площині”, “ударяються об згин” і т.д. Це 
ускладнює сприйняття матеріалу. 

5. Система рівнянь (2.46) і рівняння еліпса (2.49) дублюють відповідні 
співвідношення (2.25) та (2.32). Достатньо було виконати на них посилання. 

6. На стор.60 вираз для величини 3h  включає доданки різних розмірностей.  

7. На рис.2.14 показано, що кут повороту зернини не перевищує 0,9o . 

Таким малим кутом при розрахунку міделевого перерізу можна було б 
знехтувати. 

8. Методика визначення коефіцієнта зовнішнього тертя не дозволяє його 
визначення для окремих зернин. Отже, розсіювання значень цього показника 
невідоме і оцінити можливості розподілу зернової суміші по коефіцієнту тертя 
важко. 

9. В п.3.7 описана методика визначення кута повороту зернини під дією 
сил електромагнітного поля, але не повідомляється, яким чином фіксується 
зернина у просторі між електродами під час проведення досліду. 

10. При аналізі рівнянь регресії замість дослідження на екстремум до уваги 
приймалася лише форма поверхонь відгуку, які є частинними випадками 
загального рівняння, коли один з трьох факторів приймає стале значення. Такий 
пошук екстремума справджується не завжди. Крім того, поверхні відгуку 
показують, що ефективність сепарування можна збільшити за рахунок зміни 
інтервалів варіювання факторів. 

11. Нормативними документами встановлено обмеження на застосування 
літер для позначення додатків. Автором роботи використана в якості 
позначення додатку літера “Г ” (Додаток Г), що вказаними нормами заборонено. 

 

Відмічені зауваження не мають принципового характеру, суттєво не 

впливають на загальну позитивну оцінку дисертаційної роботи Дадака В.О., а 

отримані результати є важливими для галузі АПК. 
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