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1. Актуальність теми досліджень 

Вирощування будь-якої сільськогосподарської культури передбачає 

технологічну операцію сівбу або садіння. Стислі агротехнічні терміни виконання 

цієї операції обумовлюють особливі вимоги до посівних машин, основними серед 

яких є забезпечення якісних показників сівби та високу надійність їх механізмів. 

Вказані вимоги тісно пов’язані між собою, а саме, забезпечення якісних 

показників роботи посівних машин обґрунтовано надійністю їх окремих 

елементів (деталей). 

Існуючі методи підвищення довговічності механізмів машин поодиноко 

малоефективні в конструкціях посівних комплексів, що пов’язано з їх роботою в 

умовах підвищеної запиленості та невчасним виконанням вимог системи 

технічного обслуговування. 

Вирішення цього завдання можливе за рахунок впровадження у 

паралелограмні механізми копіювання поверхні грунту рухомих з'єднань деталей, 

що не потребують технічного обслуговування під час експлуатації. Це дозволить 

зменшити тривалість простоїв та підвищити темп робіт посівного комплексу. 

Виходячи з зазначеного дослідження процесу функціонування деталей 

рухомих з’єднань паралелограмного механізму копіювання рельєфу посівного 

комплексу, яке виконане в дисертаційній роботі Макаренка Д.О. є актуальним 

завданням, вирішення якого дозволить підвищити якість сівби та довговічність 

механізмів копіювання посівних машин. 

 



2. Сутність обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій сформульованих в дисертації, їх достовірність 

Викладені в дисертаційній роботі положення, теоретичні та практичні 

результати та рекомендації належним чином обґрунтовані. Їх достовірність не 

викликає сумнівів та підтверджена використанням методів теоретичної механіки, 

опору матеріалів, теорії ймовірності, математичного аналізу й моделювання.  

Наукові положення, висновки та рекомендації, розроблені на основі 

теоретичних та експериментальних досліджень підтверджені: результатами 

дворічних експлуатаційних випробувань; результатами впровадження 

дисертаційних досліджень в ТОВ “Агро-Пром-Союз”, ТОВ “НВП “Союз-

Композит”, м. Дніпро і ТОВ “Агротек”, м. Підгороднє; апробацією одержаних 

результатів в ході науково-технічних конференцій, у тому числі й міжнародних; 

актом використання у навчальному процесі кафедри експлуатації машинно-

тракторного парку Дніпровського державного аграрно-економічного 

університету. 

Основні результати та висновки дисертаційної роботи сформульовані у 

дев’яти пунктах, вони співпадають з наведеними у авторефераті. 

3. Оцінка новизни наукових положень 

В дисертаційній роботі автором вирішено науково-прикладне завдання 

підвищення довговічності паралелограмного механізму копіювання рельєфу 

посівних комплексів розробкою та обґрунтуванням параметрів рухомих з'єднань, 

що на відміну від відомих раніше, враховує динамічні навантаження в спряженнях 

та закономірності зношування їх деталей. 

Вперше: 

- теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено вплив 

закономірностей взаємодії елементів рухомих з’єднань паралелограмного 

механізму копіювання рельєфу посівного комплексу, в умовах динамічних 

навантажень, на довговічність, які враховуються при проектуванні їх конструкцій; 



- визначено раціональні параметри рухомих з'єднань паралелограмного 

механізму копіювання, які забезпечують належний рівень довговічності посівних 

комплексів за різних умов експлуатації. 

Удосконалено: 

- метод формування режимів роботи рухомих з'єднань деталей, 

виготовлених з полімерно-композитних матеріалів, що не потребують технічного 

обслуговування (мащення) під час експлуатації. 

Одержало подальший розвиток: 

- закономірності зміни триботехнічних характеристик і фізико-механічних 

властивостей полімерно-композитних матеріалів від вмісту в них графіту, що 

використовуються при оптимізації параметрів та виготовленні деталей рухомих 

з'єднань, забезпечуючи підвищення ресурсу. 

Перераховані наукові результати є новими та актуальними. 

4. Важливість для науки та практики одержаних автором результатів 

Обґрунтовано режими експлуатації рухомих з'єднань деталей та визначено 

закономірність реакцій, що виникають в трибоспряженнях паралелограмного 

механізму копіювання від висоти перешкоди. Встановлено, що оптимальний вміст 

графіту в деталях з полімерно-композитного матеріалу обумовлює підвищення 

довговічності та забезпечення міцнісних характеристик рухомих спряжень. 

Обґрунтовано раціональні режими роботи деталей рухомих з'єднань з полімерно-

композиційного матеріалу. 

Практична значущість дисертації полягає в тому, що використання 

розроблених математичних моделей та методів при проектуванні та виготовлені 

деталей рухомих з'єднань паралелограмного механізму копіювання посівних 

комплексів дозволяє ліквідувати їх технічне обслуговування під час експлуатації, 

підвищити темп робіт посівних машин. Фізико-механічні властивості матеріалів 

розроблених деталей трибоспряжень дозволяють підвищити ремонтопридатність 

механізму копіювання посівного комплексу. 

 

 



5. Повнота викладу матеріалів дисертації в наукових працях 

За результатами дисертаційних досліджень опубліковано 19 наукових праць, 

у тому числі 4 – статті у наукових фахових виданнях України, 4 публікації у 

закордонних періодичних фахових виданнях; 10 тез у збірниках доповідей на 

наукових конференціях і 1 патент України на корисну модель, в яких з достатньою 

повнотою висвітлено зміст та наукові результати роботи. Отже, вимога МОН 

України щодо кількості публікацій у переліку спеціальних видань виконана. 

Основні результати отримані в дисертаційній роботі адекватно висвітлені в 

авторефераті. Загальні висновки дисертації та автореферату ідентичні. 

Оформлення автореферату та дисертації відповідає вимогам МОН України 

представлення таких робіт. 

6. Оцінка змісту дисертації, її завершеність в цілому. 

Дисертація містить анотацію, вступ, п’ять розділів, загальні висновки, 

список використаних джерел із 120 найменувань та 4 додатків. Основний текст 

дисертації викладений на 133 сторінках, повний обсяг дисертації становить 184 

сторінки, включаючи 72 рисунки та 23 таблиці. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету і задачі 

дослідження, визначено об’єкт та предмет дослідження, подано наукову новизну 

і практичне значення отриманих результатів, наведено інформацію щодо 

апробації роботи, її структури та обсягу, розкрито особистий внесок здобувача. 

У першому розділі проведено огляд технічних засобів для сівби 

сільськогосподарських культур їх переваг та недоліків. Проаналізовано умови 

експлуатації рухомих з’єднань паралелограмного механізму копіювання посівних 

машин та методи підвищення їх довговічності. 

В другому розділі наведено теоретичне обґрунтування величин реакцій, що 

виникають у рухомих з'єднаннях паралелограмного механізму посівного 

комплексу при взаємодії з грунтом. Теоретично обґрунтовано закономірності 

взаємодії елементів рухомих з'єднань при статичних та динамічних 

навантаженнях. Розроблено математичну модель взаємодії дискового сошника з 

ґрунтом при динамічних навантаженнях, яка дозволяє для будь-якого моменту 



часу та положення механізму копіювання визначати раціональні значення 

параметрів його рухомих з'єднань. 

У третьому розділі складено і розроблено програму і методику 

експериментальних дослідження характеристик і властивостей деталей рухомих 

з'єднань паралелограмного механізму копіювання, виготовлених з полімерно-

композитних матеріалів, та випробувань на показники довговічності в 

лабораторних та польових умовах. Для проведення експериментальних 

досліджень використовувались стандартні прилади і методи. Програмою 

експериментальних досліджень зразків та деталей передбачалось: дослідження 

відносної абразивної стійкості, визначення їх триботехнічних характеристик, 

дослідження фізико-механічних властивостей, визначення закону розподілу 

зносу, проведення експлуатаційних випробувань, виконання оцінки показників 

довговічності. 

У четвертому розділі наведено результати експериментальних досліджень, 

виконаних автором та їх аналіз. Обґрунтовано вибір матеріалу для забезпечення 

стабільної роботи рухомих з’єднань машин і механізмів за різних умов 

експлуатації. 

Розроблено регресійну математичну модель впливу умов роботи рухомих 

спряжень з полімерно-композитного матеріалу УПА-6-30 на величину зносу. 

Обгрунтовано раціональні режими роботи тробоспряжень, що забезпечують 

підвищення їх довговічності. Виконано дослідження по адаптації складу        УПА-

6-30 до умов експлуатації паралелограмних механізмів різних посівних машин 

шляхом додавання графіту. 

В п’ятому розділі наведено результати польових випробувань 

модернізованого посівного комплексу та економічної оцінки роботи. 

Встановлено, що розподіл величини зносу деталей з полімерно-композитного 

матеріалу УПА-6-30 у рухомих з'єднаннях механізму копіювання відбувається за 

нормальним законом розподілу. На основі результатів експлуатаційних 

випробувань визначено ресурс експериментальних деталей трибоспряжень – 

20558 га, що перевищує показники серійних деталей рухомих з'єднань  в 4 рази. 



Висновки по розділам та за результатами роботи в цілому добре продумані 

та чітко сформульовані і відповідають змісту дисертації. 

В цілому дисертаційна робота відповідає вимогам паспорту спеціальності 

05.05.11 – «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» та 

містить науково обґрунтовані результати досліджень, що направлені на 

підвищення довговічності паралелограмного механізму копіювання посівних 

комплексів. 

Роботу виконано на достатньому науковому рівні. Мета і задачі досліджень 

сформульовані чітко. Кожний розділ дисертації має логічне викладення, висновки 

попереднього розділу слугують базою для наступного розділу роботи. 

7. Зауваження по дисертації 

1. У підрозділі 1.1 бажано було приділити більшу увагу аналізу 

конструкцій та умов їх експлуатації саме механізмам копіювання, а не посівним 

комплексам в цілому. 

2. Слід дещо скорегувати назву підрозділу 1.2 «Характеристика рухомих 

з’єднань паралелограмного механізму посівних комплексів», адже загальний 

зміст зазначено пункту відображає аналіз періодичності та об’єму робіт при ТО 

посівних машин різних конструкцій. 

3. У першому розділі не достатньо розкрити питання розподілу та 

характеру відмов наведених рухомих з’єднань посівних комплексів. 

4. Підрозділ 2.1 присвячений ґрунтовному визначенню сили реакцій, що 

виникають у рухомих з'єднаннях паралелограмного механізму копіювання 

поверхні ґрунту дискового сошника посівного комплексу  у випадку, коли диск 

потрапляє на перешкоду, яка виштовхує його на поверхню ґрунту, але подальше 

використання отриманих результатів не розкрито належним чином. 

5. У підрозділі 2.3 бажано було б навести інтервали значень параметрів 

функціонування рухомих з'єднань паралелограмного механізму, при яких вони б 

вважалися раціональними, та оптимальні значення. 

6. З тексту дисертації не зрозуміло, чому розрахунки визначення 

кінематичних характеристик здійснюються для моменту часу 0,01905с, а 



розрахунок сил реакцій при взаємодії механізму копіювання з ґрунтом для 

моменту часу 0,00476 с. 

7. На сторінці 77 дисертації, на рисунку 2.13, наведено результати 

розрахунку залежності реакцій в механізмі копіювання від подолання перешкод, 

висоти яких знаходяться в інтервалі від 0,01 до 0,1 м для моменту часу 0,00476 с. 

В дисертації не надано обґрунтування, чому для подолання різноманітних 

перешкод відводиться один й той же час. 

8. На сторінці 80 дисертації не зрозуміло чому автор стверджує про 

неефективність використання сталі 20 наводячи тільки її високі фізико-механічні 

властивості в порівнянні з наведеними полімерами. 

9. В третьому розділі часто зустрічаються посилання на «ГОСТ», взамін 

яких необхідно використовувати ДСТУ.  

10. В друкованих роботах здобувача наводились дослідження порівняльні 

дослідження полімерних матеріалів за декількома фізико-механічними 

властивостями, але в тексті дисертації наведено аналіз тільки за границею 

міцності при стиснені зразків з ПКМ. 

11. У четвертому розділі, на рисунках 4.18-4.20, наведено у вигляді 

поверхонь відгуку візуалізацію залежностей, що дозволяють оптимізувати 

параметри рухомих спряжень в залежності від умов їх експлуатації, але 

конкретний діапазон оптимуму з них визначити вкрай важко. 

12. На сторінці 126 дисертації, в четвертому розділі, наведено рисунок 

4.22 «Залежність температури в зоні тертя від відносної вологості повітря та 

напрацювання», але коментар щодо аналізу отриманих даних відсутній в тексті 

дисертації. 

13. На сторінці 136 дисертації, в п’ятому  розділі, наведено результати 

мікрометражу деталей рухомих з'єднань, проведеного після напрацювання 

посівних комплексів, де в таблиці 5.2 вказано номер деталі та її розмір після 

спрацювання, але не зазначено що це за деталь і який її розмір вимірювался. 

 



Відмічені зауваження не мають принципового характеру, суттєво не 

впливають на практичну і наукову значущість проведених досліджень. 

Висновки по дисертації. 

Дисертаційна робота Макареика Дмитра Олександровича «Підвищення 

довговічності паралелограмного механізму посівних комплексів зміною 

конструкції рухомих з'єднань», є закінченою роботою, яка висвітлює розв'язання 

важливого науково-практичного завдання підвищення довговічності 

паралелограмного механізму копіювання посівного комплексу впровадженням 

прогресивних матеріалів, виконаною на достатньо високому науково-

методичному рівні. Результати, що викладені в дисертаційній роботі, в цілому 

відповідають пп.. 9, 11, 12 Порядку присудження наукових ступенів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 

2013 року, а її автор, Макаренко Дмитро Олександрович, заслуговує 

присвоєння наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 

05.05.11 - «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва». 
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Кандидат технічних наук, доцент, 
проректор з науково-педагогічної роботи 
Харківського національного технічного 
університету сільського господарства 
ім. Петра Василенка 

Підпис к.т.н., проректора з науково-
педагогічної РЄ^ А -Л.. ^ і -
Ігоровича засвід 


