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Актуальність теми дисертації, її зв'язок з науковими програмами,  

планами і темами 

Результати дисертаційних досліджень, які подані до захисту, спрямовані на 

вирішення проблеми з пошуку шляхів зниження енергозатрат на подрібнення 

зерна у молоткових дробарках та підвищення їх продуктивності. 

Розвиток тваринництва в Україні передбачає впровадження інноваційних 

технологій приготування кормів з підвищенням ефективності їх використання. На 

сьогоднішній день основним обладнанням для подрібнення зернового матеріалу є 

молоткові дробарки ударної дії. 

На даний час все більше невеликих фермерських господарств 

відмовляються від купівлі готових комбікормів і налагоджують власне 

виробництво, що дозволяє знизити транспортні затрати і використовувати власну 

сировину. Водночас подрібнення у молоткових дробарках – це досить 

енергомісткий процес. Тому створення технічних засобів для подрібнення зерна 

можна віднести до актуальних науково-практичних задач забезпечення 

сільськогосподарської галузі новими енерго- та ресурсоощадними технологіями з 

врахуванням комплексного підходу до розроблення та виготовлення молоткових 

дробарок. 

Молоткові дробарки конструктивно забезпечують лише ударне руйнування 

зерна, а комбінація декількох способів руйнування дозволить інтенсифікувати 

процес подрібнення.  

Отже, розроблення та обґрунтування параметрів молоткових дробарок, які 

дозволяють знизити питомі енергозатрати на процес подрібнення і забезпечують 

відповідність продукції подрібнення відповідно до зоотехнічних вимог і 

стандартів є актуальною науково-прикладною задачею.  

Дисертаційна робота виконувалась згідно тематики науково-дослідних 

робіт факультету механіки та енергетики Львівського національного аграрного 

університету “Розробка проектно-керованих інноваційних систем, 

ресурсоощадних технологій і технічних засобів в агропромисловому виробництві 

та його енергозабезпеченні” (номер державної реєстрації 0116U003179).  



 

Ступінь обґрунтованості наукових положень та висновків,  

сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна 

Наукові положення, висновки та рекомендації, викладені в дисертаційній 

роботі, є достовірними та належним чином обґрунтованими. Для цього автором 

проведені необхідні теоретичні та експериментальні дослідження з 

використанням розроблених і відомих методик, використані літературні джерела 

та патентна інформація.  

Обґрунтованість наукових положень та висновків дисертаційної роботи 

Шеремети Р.Б. обумовлена тим, що дослідження процесів подрібнення зернового 

матеріалу здійснювалось на основі теоретичного аналізу та експериментів, 

виконаних у лабораторних і виробничих умовах з використанням існуючого та 

розробленого обладнання. Теоретичні дослідження проводили з використанням 

основних положень вищої математики, теоретичної механіки і математичного 

моделювання. Експериментальні дослідження передбачали застосування методів 

планування багатофакторного експерименту і регресійного аналізу, результати 

досліджень обробляли на основі теорії ймовірності та математичної статистики. 

Обробку експериментальних даних і теоретичні розрахунки здійснювались з 

використанням сумісних програмних пакетів “MATLAB 10.1”, “Mathcad 14”, 

“Microsoft Excel 2013”, “Statistica 10”, “NI LabVIEW 2019”. 

Дисертаційне дослідження побудовано за логічною схемою: аналіз стану 

проблеми, формулювання мети і завдань досліджень, теоретичне обґрунтування 

геометричних параметрів робочих органів дробарки і їх взаємного розташування, 

загальні методи та методики досліджень на розробленому стендовому обладнанні 

з можливістю зміни конструктивних і кінематичних параметрів, узагальнення та 

аналіз експериментальних досліджень процесу подрібнення зерна і якісного 

складу продукту подрібнення, узагальнення результатів дослідження за темою 

дисертаційних досліджень. Висновки та рекомендації для науки і виробництва є 

підсумком проведеної роботи. Кожен етап досліджень ґрунтується на 

об’єктивних даних та закономірностях, які достатньо повно висвітлені в роботі.  

Наукові положення та висновки дисертаційної роботи підтверджені 

необхідною кількістю експериментальних досліджень. 

Основні наукові положення, що одержані за результатами досліджень, 

відображено у семи пунктах висновків. 

Перший пункт висновків вказує на доцільність проведення досліджень 

спрямованих на поліпшення якісних, кількісних та енергетичних показників 

зернових дробарок, яких можна досягнути завдяки вдосконаленню існуючих 

конструкцій та розробкою для них нових робочих органів. 

У другому пункті висновків вказано, що для інтенсифікації процесу 

подрібнення зернового матеріалу робочу зону молотків дробарки виконано 

змінної товщини, а в її корпусі додатково встановлено нерухомі пластини. Для 

опису процесу руйнування зернини розроблено математичну модель, яка 



 

враховує фізико-механічні властивості та геометричні характеристики 

контактних тіл і встановлює вплив конструктивних параметрів та режимів роботи 

дробарки на часові та енергетичні характеристики отримання одиниці маси 

подрібненого матеріалу заданої якості. 

Третій пункт висновків сформований на основі результатів проведених 

теоретичних досліджень. Встановлено, що при значеннях зазору k = 1,5…2 мм і 

кута α = 3,5°…4,5° між боковими поверхнями молотка і пластини буде 

досягатися максимальний ефект від застосування вдосконалених робочих органів 

дробарки та найкращі показники питомої енергоємності процесу подрібнення. 

Четвертий пункт висновків вказує на діапазони показників фізико-

механічних властивостей зерна пшениці, зокрема коефіцієнта тертя ковзання за 

різних значень відносної вологості зерна, шорсткості сталевої поверхні і сортових 

відмінностей, а також зусилля і деформації руйнування зерна. Встановлено, що 

коефіцієнт тертя зерен пшениці сорту Смуглянка зростає з 0,33 до 0,38 за умови 

збільшення шорсткості сталевої поверхні від Ra = 1,25 мкм до Ra = 12,5 мкм. 

Дослідження механічних властивостей зерен пшениці свідчать, що сила 

руйнування зернини залежить від її вологості і розмірів та знаходиться в межах 

70…130 Н, а середнє її значення становить 100 Н. Деформація руйнування 

зернини пшениці коливається в межах 0,34…0,60 мм, а середнє її значення 

становить 0,46 мм. 

У п’ятому пункті висновків стверджується, що в результаті 

багатофакторного експерименту обґрунтовано оптимальні параметри та режими 

роботи малогабаритної зернової дробарки. Для забезпечення максимальної 

продуктивності й мінімальної питомої енергоємності удосконаленої дробарки, що 

становить 7,91 кВт∙год/т, та модуля подрібнення 1 мм необхідна частота 

обертання ротора становить 3000 об./хв, зазор між молотком і пластиною – 2 мм, 

а кут між ними – 6,7°. 

Шостий пункт висновків сформульований на підставі експериментальних 

досліджень. Автором встановлено, що для оптимальних параметрів і режимів 

роботи дробарки показники якості подрібнення становлять: модуль  

подрібнення – 1,1 мм, середньоквадратичне відхилення розмірів подрібненого 

зерна пшениці – 0,63 мм, а варіація – 56,96%. Частка надмірно подрібненого 

зерна (розміром менше ніж 0,212 мм) становить 4,9% за допустимих 5%. Вміст 

частинок розміром понад 3 мм становить 0,3% і не перевищує допустимих 

значень (5…12%). 

У сьомому пункті висновків вказані результати визначення показників 

економічної ефективності вдосконаленої малогабаритної зернової дробарки. 

Встановлено, що річний економічний ефект від використання запропонованої 

малогабаритної зернової дробарки становитиме 3181,57 грн, а термін її окупності 

становить 1,32 року. 

Усі пункти висновків логічно випливають із результатів досліджень. 



 

Головне наукове положення дисертації полягає у тому, що для розвитку 

сільськогосподарської галузі необхідно застосовувати сучасні інноваційні 

технології та створювати нові технічні засоби на кожному з етапів виробництва 

продукції з врахуванням особливостей сільськогосподарської культури, 

збереження її якісних та кількісних параметрів і затрат на виробництво. Дане 

наукове положення обґрунтовано на основі логічного змісту та повноти 

теоретичних і експериментальних досліджень процесу подрібнення зерна у 

молотковій дробарці, в якій встановлено додаткові робочі органи у вигляді 

нерухомо закріплених пластин. Таке виконання молоткової дробарки дозволяє 

інтенсифікувати процес подрібнення зерна за рахунок додаткового подрібнення 

зерна шляхом перетирання в зоні заклинювання між бічною поверхнею молотка і 

пластини. 

 

Наукова новизна одержаних результатів 

Вперше розроблено математичну модель подрібнення зернового матеріалу в 

малогабаритній дробарці, що дозволяє дослідити процес його руйнування за 

одночасної дії перетирання та удару. Вперше досліджено явище защемлення 

зернини між обертовими робочими органами дробарки та нерухомими 

пластинами, що дозволило обґрунтувати конструктивні параметри молотків. 

Удосконалено теорію руйнування зернового матеріалу, яка, на відміну від 

традиційних, дає змогу врахувати аналітичні функції геометричних розмірів 

зерен під час обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів дробарки. 

Удосконалено теоретичні закономірності сили та роботи руйнування зерен, які 

дозволяють визначити параметри малогабаритної дробарки. Удосконалено 

методику визначення раціональних конструктивних параметрів робочих органів 

малогабаритної зернової дробарки для подрібнення зерна пшениці. 

Набули подальшого розвитку дослідження якісних і кількісних показників 

процесу подрібнення зернового матеріалу, а також наукові засади розроблення 

енергоефективних малогабаритних зернових дробарок. 

Новизна технічних рішень підтверджена патентом України на винахід 

№123060 та патентами України на корисні моделі №№113310, 121453, 136298. 

 

Практичне значення одержаних результатів 

На основі проведених досліджень розроблено та виготовлено 

експериментальний зразок молоткової дробарки, який забезпечує досягнення 

необхідного ступеня подрібнення зернового матеріалу та зменшує енергоємність 

процесу.  

Отримані за допомогою багатофакторного експерименту регресійні 

залежності дозволяють оцінити вплив параметрів і режимів роботи 

малогабаритної дробарки на якісні та кількісні показники процесу подрібнення і 

можуть бути використані в процесі моделювання машин для його реалізації. 



 

Використання розробленої дробарки дає змогу отримати подрібнений 

зерновий продукт необхідної якості за гранулометричним складом, що відповідає 

вимогам ДСТУ 4508:2005 “Комбікорми-концентрати для свиней”,  

ДСТУ 8406:2015 “Комбікорми для дичини”, ДСТУ 8530:2015 “Комбікорми для 

великої рогатої худоби”, ДСТУ 8173:2015 “Комбікорми для овець”, а також – 

зоотехнічним вимогам. 

Матеріали завершених наукових досліджень впроваджено на 

машинобудівному підприємстві ТОВ “Арієс Україна”, ТОВ “Крупецький 

комбікормовий завод” Радивилівського району Рівненської області. 

Результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі 

Львівського національного аграрного університету для підготовки студентів  

ОКР «бакалавр» і «магістр» спеціальностей 133 “Галузеве машинобудування” та 

208 “Агроінженерія”, виконання курсових проєктів і дипломних робіт.  

 

Апробація і повнота викладу результатів дисертації 

 в опублікованих працях 

Основні положення і результати роботи заслухані, обговорені та схвалені 

на: Міжнародній науковій конференції молодих учених, аспірантів і студентів 

“Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI 

столітті” (м. Київ, 2012 р.); ІV Міжнародній науково-практичній конференції 

“Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України” 

(м. Тернопіль, 2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

“Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному 

просторі” (м. Тернопіль, 2016 р.); International Scientific Congress “Agricultural 

Machinery” (м. Бурґас, Болгарія, 2018-2019 рр.); International Conference on 

Agriculture, Technology, Engineeringand Sciences (м. Львів, 2018-2019 рр.); 

Міжнародному науково-практичному форумі “Теорія і практика АПК” (м. Львів, 

2016-2019 рр.); науково-звітних конференціях здобувачів і аспірантів  

Львівського НАУ (м. Львів, 2016-2019 рр.). 

Основні результати досліджень за темою дисертації опубліковано у 20 

наукових працях на 5,06 друкованих аркушах, з яких 5 – у фахових наукових 

виданнях України, 4 – у міжнародних виданнях, з них 1 − у зарубіжних виданнях, 

що входять до наукометричної бази Scopus та 3 – Index Copernicus, 7 – у 

збірниках праць і тез науково-практичних конференцій та форумів, 1 патент 

України на винахід і 3 патенти України на корисні моделі. Наведені публікації 

відображають основний зміст дисертації.  

Зокрема, у наукових публікаціях автором висвітлено: визначення 

геометричних параметрів зерен пшениці за різних значень відносної вологості; 

дослідження впливу на значення коефіцієнта тертя зерен пшениці матеріалу 

поверхні та їх просторового розташування відносно напряму переміщення; 

розроблення математичної моделі геометричних параметрів зерен 



 

сільськогосподарських культур; аналіз роботи дробарок зернових продуктів; огляд 

реологічних моделей; встановлення кореляційного зв’язку між геометричними 

параметрами зерен пшениці; дослідження їх механічних властивостей; створення 

математичної моделі геометричних параметрів зерен як залежних випадкових 

величин; обґрунтування окремих параметрів малогабаритної молоткової дробарки 

комбінованої дії; розроблення моделі молотка малогабаритної зернової дробарки. 

Опубліковані праці в достатній мірі розкривають дослідження 

дисертаційної роботи. Повнота викладу результатів дисертації в опублікованих 

працях відповідає встановленим вимогам. 

 

Структура та обсяг дисертації 

Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, списку використаних 

джерел зі 155 найменувань та 13 додатків. Основна частина містить 14 таблиць і 

76 рисунків. Повний обсяг роботи з додатками становить 213 сторінок. 

 

Відповідність автореферату основним положенням дисертації 

Автореферат дисертації відображає основний зміст роботи, її наукові 

положення та результати. Висновки автореферату та дисертації повністю 

ідентичні. 

 

Оцінка змісту дисертації, її завершеність 

Дисертаційна робота складається з анотації, списку публікацій здобувача, 

вступу, п’яти розділів, загальних висновків, списку використаних джерел зі 155 

найменувань та 13 додатків. Повний обсяг роботи становить 213 сторінок. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

сформульовано мету та завдання досліджень, встановлено об’єкт і предмет 

дослідження, відображено методи дослідження. Положення наукової новизни та 

практичної значущості отриманих результатів сформульовані чітко. 

У першому розділі проведено огляд літератури за темою дисертації, 

визначено напрямки наукових досліджень. Представлений аналіз стану 

вітчизняного кормовиробництва і вимог до подрібненого продукту, а також 

проаналізовано дослідження фізико-механічних властивостей зернового 

матеріалу і тенденції впливу на них різних факторів.  

Проаналізовано існуючі конструкції дробарок, їх робочі органи та способи 

подрібнення твердих тіл. Завдяки комбінації в одній машині декількох способів 

можна інтенсифікувати процес подрібнення. 

У другому розділі сформовано теоретичні підходи до визначення 

оптимальних конструктивних параметрів зернової дробарки з додатково 

встановленими робочими органами у вигляду пластин для додаткового способу 

подрібнення шляхом перетирання зерна в зоні заклинювання між бічною 

поверхнею молотка і пластиною. 



 

Описано умову заклинювання зернини і розроблено математичну модель 

процесу подрібнення зерна шляхом перетирання в клиновому зазорі між бічними 

поверхнями молотка і пластини з врахуванням форми, геометричних і фізичних 

характеристик зерна і молотка, а також з використанням результатів 

моделювання його розмірів і конструктивних особливостей робочих органів 

дробарки. 

Встановлено, що найбільш можлива теоретично-ймовірна заповненість 

зазору між молотком та нерухомо встановленою пластиною у кількості  

W = 8–9 зернин буде в разі зазору k = 1,5…2 мм та за мінімального кута нахилу 

бокової грані молотка α = 3,5°…4,5°. 

У третьому розділі дисертантом запропоновано програму 

експериментальних досліджень, методики проведення досліджень фізико-

механічних властивостей зерна і визначення гранулометричного складу 

подрібненого продукту. 

Для проведення експериментальних досліджень було спроєктовано і 

виготовлено малогабаритну молоткову дробарку комбінованої дії. 

У четвертому розділі дисертантом наведено результати 

експериментальних досліджень фізико-механічних властивостей зерна пшениці, 

обґрунтовано конструктивно-технологічні параметри і режими роботи 

малогабаритної зернової дробарки, які забезпечують необхідні якісні та кількісні 

показники процесу подрібнення. 

Встановлено, що коефіцієнт тертя зерен пшениці сорту Смуглянка зростає з 

0,33 до 0,38 за умови збільшення шорсткості сталевої поверхні від Ra = 1,25 мкм 

до Ra = 12,5 мкм. Дослідження механічних властивостей зерен пшениці свідчать, 

що сила руйнування зернини залежить від її вологості і розмірів та знаходиться в 

межах 70…130 Н, а середнє її значення становить 100 Н. Деформація руйнування 

зернини пшениці коливається в межах 0,34…0,60 мм, а середнє її значення 

становить 0,46 мм. 

Обґрунтовано, що для забезпечення максимальної продуктивності й 

мінімальної питомої енергоємності удосконаленої дробарки, що становить 

7,91 кВт∙год/т, та модуля подрібнення 1 мм необхідна частота обертання ротора 

становить 3000 об./хв, зазор між молотком і пластиною – 2 мм, а кут між ними – 

6,7°. 

Встановлено, що для оптимальних параметрів і режимів роботи дробарки 

показники якості подрібнення становлять: модуль подрібнення – 1,1 мм, 

середньоквадратичне відхилення розмірів подрібненого зерна пшениці – 0,63 мм, 

а варіація – 56,96%. Частка надмірно подрібненого зерна (розміром менше ніж 

0,212 мм) становить 4,9% за допустимих 5%. Вміст частинок розміром понад 

3 мм становить 0,3% і не перевищує допустимих значень (5…12%). 



 

У п’ятому розділі дисертантом представлено розрахунок економічної 

ефективності удосконаленої зернової дробарки. Встановлено, що річний 

економічний ефект від використання запропонованої малогабаритної зернової 

дробарки становитиме 3181,57 грн, а термін її окупності становить 1,32 року. 

У загальних висновках стисло сформульовано основні наукові та практичні 

результати дисертації. Висновки дисертаційного дослідження відображають 

сутність роботи, мають належний рівень наукової обґрунтованості. 

Текст дисертаційної роботи викладений чітко та в логічній послідовності. 

Матеріал дисертації достатньо проілюстрований схемами, рисунками, графіками і 

таблицями. Загальні висновки у дисертації випливають з проведених здобувачем 

досліджень та відображають основні результати роботи. Мова і стиль викладення 

змісту, оформлення дисертації та автореферату відповідають вимогам, які 

встановлені до кваліфікаційних наукових праць. 

 

Зауваження до дисертаційної роботи та її автореферату 

1. Для систематизації умовних позначень в дисертації слід було б привести 

загальний їх перелік. 

2. Перший розділ дисертації є дещо переобтяжений інформацією, яка не є 

визначальною для подальших досліджень. 

3. У дисертації варто було б розглянути зернівки інших культур, крім зерен 

пшениці, та обґрунтувати вибір пшениці як об’єкта дослідження. 

4. У запропонованій математичній моделі процесу руйнування зерна не в 

повній мірі враховано усі фізико-механічні властивості зерна, які розглянуті в 

першому розділі дисертації. 

5. У другому розділі з опису формули (2.2) не відомо, в якому діапазоні 

значень лежить коефіцієнт K, що залежить від фізичних та геометричних 

характеристик тіл, що взаємодіють. 

6. В описі патентів зі списку опублікованих праць за темою дисертації, який 

наведений в авторефераті, доцільно було б вказати усіх співавторів. 

7. Відсутній аналіз методик розрахунку собівартості виготовлення 

малогабаритної зернової дробарки. 

8. У формулі (1) автореферату дисертації міститься кут φр. Під формулою 

(1) вказано його розмірність у градусах, але тут його розмірність має бути в 

радіанах. 

9. Для забезпечення дотримання вимог якості продукції подрібненого 

матеріалу автор керувався державними стандартами України, але не враховував 

норми міжнародних стандартів. 

Відмічені зауваження не знижують наукової та практичної цінності 

дисертації і не впливають на позитивну оцінку роботи в цілому. За обсягом і 

змістом дисертація відповідає вимогам МОН України. 




