
вIдгук
офiцiйного опонента на дисертацiйну робоry Iнюткiна IBaHa Володимировича

кПiдвищення ефективностi транспортно-технологiчноi системи рудника шляхом

адаптацiТ самохiдного обладнання до змiн умов експлуатацii>,

подану на здобуття наукового ступеня кандидата технiчних наук

за спецiальнiстю О5.22.12 - Промисловий транспорт

,Щисертацiя складаеться з анотацii, вступу, чотирьох роздiлiв,

наукових результатiв, висновкiв та рекомендацiй, списку використаних

135 найменувань на |4 cTopiHKax та 4 додаткiв на 5 cTopiHKax. Змiст

викJIадено на 164 cTopiHKax машинописного тексту, 47 рисунках, у 17

Загальний обсягроботи складае l83 сторiнки.

1. Акryальнiсть темп дисертацiйноi роботи

Наукове обrрунтування експлуатацiйних параметрiв високоадаптивних схеМ

шахтного транспорту на базi застосування самохiдного обладнання нового

поколiння icToTHo пiдвищуе енергозбереження та ефективнiсть пiДземнОГО

видобутку корисних копЕrлин, тому тему дисертацiйноi роботи слiд вважаТи ВеЛЬМИ

актуztльною.

2. OcHoBHi HayKoBi результати, отриманi в дисертацiйнiй роботi

у результатi теоретичного та експериментutльного дослiджень, проведених у

дисертацiйнiй роботi, автором отриманi наступнi HayKoBi результати.

ТеоретиЧно узагаЛьненi, сформульованi, практиЕIно розв'язанi науково-прикладнi

задачi пiдвищення ефеrстивностi транспортно-технологiчноi системи рудника шляхом

адаптацii самохiдного обладнаншI до змiн умов ексшryатацii.

вперше розроблена математична модель, що дозволяе встановлювати

взаемозв'язок мiж експлуатацiйними покЕвниками вантажно-доставних машин та

параметрами траси пiдземних виробок.

Вперше обцрунтОвана доцiльнiсть введення в дiючу методику оцiнки

експлуаТацiйниХ параметрiв вантажно-доставних машин коефiцiента адаптацiI в

пiдземних криволiнiйних виробках, проведених буропiдривним способом,

вперше науково обrрунтована i пiдтверджена новими технiчними рiшеннями

енергозберiгаюча транспортно-технологiчна схема доставки РУди з очисного блоку,

що забезпечуе пiдвищення TepMiHy служби елементiв ходовоi частини вантажно-

доставних машин.

основних

джерел iз

дисертацii
таблицях.



узагчrльнення

порiвнянням

3. Ступiнь обrрунтованостi та достовiрнiсть наукових результатiв
У роботi застосовуеться комплексний метод наукового аналiзу, який включас

досвiду, теоретичне та

результатiв.

експеримент€lJIьне дослiдженнrl з наступним

Обгрунтованiсть i достовiрнiсть наукових положень, висновкiв i рекомендацiй

забезпечуеться проведенням необхiдноТ кiлькостi експериментiв у лабораторних та

промислових умовах з використанням стандартноi апаратури, а також

застосуванням перевiрених методiв математичноi статистики. Розбiжнiсть мiж

результатами теоретичного та експеримент€Lпьного дослiджень не перевищуе |5Yо,

що пiдтверджу€ адекватнiсть розроблених математичних моделей.

4. KoHKpeTHi шляхи використаншя отриманих наукових та прикладних

результатiв роботи

Встановленi адаптацiйнi пок€вники вантажно-доставних машин нового

поколiння для розробки енергозберiгаючих транспортно-технологiчних схем

поетапного освоення уранових родовищ iз застосуванням механiзованих комплектiв

самохiдного навантажув€rльного i транспортного обладнання.

Розроблений спосiб формування транспортних виробок, який доЗволяе За

профiлю траси i змiцнення

процеси вантажно-доставних

горизонтальнiй площинах, пiдвищувати коефiцiент зчеплення колiс з полотноМ

дороги та тягове зусилля машин.

Розроблена методика оперативного виявлення дефектiв i категорiй склаДНОСТi

ik усунеНня длЯ формування нормативно-методичноi бази щодо розробки експертноi

системи дiагностування технiчного стану вантажно-доставних машин iмпортного

виробництва.

OcHoBHi результати дисертацii використовуються в наукових цiлях кафедрою

систем i технологiй Нацiон€lльного технiчного унiверситету <,Щцiпровська

а також у навчzrльному процесi за спецiальнiстю 05.22.|2

транспорт

5. Повнота викладенпя в опублiкованих працях основних наукових та

прикладних результатiв дисертацii

По TeMi дисертацii опублiковано 13 наукових праць, у тому числi 5 статей у

фахових виданнях, затверджених моН Украiни, 1 стаття опублiкована в журналi,

що iндексуеться в наукометричнiй базi даних web of science, 3 патенти Украiъи на

рахунок вирiвнювання

понижати коливальнi

колii бетонною сумiшшю

машин у вертикальнiй та

транспортнID(

полiтехнiка>>,

Промисловий



винаходи, 5 тез доповiдей на мiжнародних наукових конференцiях, у яких в повнiй

Mipi викладено ocHoBHi HayKoBi та прикладнi результати дослiджень, провеДених У

поданiй дисертацii.

б. Оцiнка в цiлому змiсry дисертацiь iT завершеностi; ocHoBHi недолiки

роботи, яка захищаеться

Побулова дисертацii та логiка викладення не викликають заперечень, роЗпоДlЛ

матерiалу по роздiпах вдurлий, по кожному роздiлу сформупъованi висновки. Робота

мае основну кJIючову iдею - розробку досконалоТ конструкцii, створення BaHT.DKHo-

доставних мацIин нового поколiнrrя з високими адаптацiйними можJIивостями для

пiдвищенIш прогryскноi спроможностi транспортних виробок в yMoBElx iнтенсифiкацii

гiрничlо< робiт.

Разом з тим, дисертацiя не позбавлена недолiкiв, серед яких наступнi:

1. При виведеннi диференцiальних рiвнянь збуреного руху вантаэкно-доставних

машин доцiльно було б враховувати дисипацiю енергii коливань.

2. Припостановцi та проведеннi експериментiв недостатньо уваги придiляеться

обrрунryванню розмiрiв вибiрок для проведення експеримент€lльного дослiдження.

При параметричних дослiдженнях необхiдно було б застосовувати положення Teopii

планування експерименту.

з. При обробцi результатiв фiзичних експериментiв доцiльно було б навести

кiлькiснi оцiнки статистичних характеристик отриманих залежностей.

4. .ЩоцiлЬно булО б обrруНтуватИ кiлькiсть факторiв, якi дослiджуються в ходi

експериментiв та застосувати теорiю оптимttльного багатофакторного експерименту.

5. Вiдсутнiсть у дисертацii окремого роздiлу, де була б наведена комплексна

методика розробки та створення високоадаптивних схем внутрlшньошахтного

транспорту на базi застосування самохiдного обладнання нового поколiння.

7. Iдентичнiсть автореферату змiсry дисертачii

двтореферат У повнiй Mipi висвiтлюе змiст дисертацii. Слiд вiдзначити високу

iнформативнiсть автореферату з точки зору iлюстративного матерlалу,

8. Висновок про вiдповiднiсть дисертацii вимогам <<порядку присудження

науковпх ступенiв>>

Щисертацiя Iнюткiна I.

спрямована на розв'язання

в. е закiнченою науково-дослiдною роботою, яка

актуальноi науково-технiчноi задачi пiдвищення



ефективностi транспортно-технологiчноi системи рудника шляхом адаптацii

самохiдного обладнання до змiн умов експлуатацii.

За актуальнiстю розглянутоi задачi, науковим piBHeM, обсягом дослiджень та

практичною цiннiстю отриманих результатiв дисертацiйна робота повнiстЮ

вiдповiдае <Порядку присудження наукових ступенiв>>, а ii' автор, Iнюткiн IBaH

Володимирович, заслуговуе на присудження йому наукового ступеня канДиДаТа

технiчних наук за спецiальнiстю 05.22.12 _ Промисловий транспорт.

Офiцiйний опонент

завiдувач кафедри машинобудування

.Щнiпровського державного

технiчного унiверситету,

доктор технiчних наук, професор О.О. Бейryл

особистий пiдпис Д-ра техн. наук, професора Бейryла о.о. засвiдчую:

Учений секретар

.Щнiпровського державного

технiчного унiверситету,

кандидат соцiологiчних наук, Л.М. CopoKiHa
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вIдгук
на duсерmаL|iю Iнюmкittс.t IBaHa Волоdu.uuровuча <Пidвutцення ефекmuвносmi

mранспорmно-п,lехнолоziчно1' сuсmемu pydHuKa u,lляхолl аdапmацi| са,uохidноzо

слблаdнання do змiн y.ltclт еliс,11.:уаmацil'>, ttlо поdана на зdобуmmя науковоzо сmупеня

ка.нdъtdаmа mexHi.trtux llayK з(,l спеL|iальнiсmю 05,22,I2 - проtиuсловuй mранспорm.

На вiдгук FIадано T,eKc,l, дисертацiТ, що складасться з анотацii, вступу,
чотирьох роздiлiв, висtловкiв, списку використаних джерел та чотирьох додаткiв.
Повний обсяг, ltисер,r,аrliТ cKJIa/Iac l83 cTopiHoK, у тому числi |64 сторiнки
основного тексту, список виI(()ристаних джерел iз 135 найменувань.

AKтyallbHicTb т,еми. О:tнiею з найбiльш труломiстких операцiй цiд час

видобутку корисних копалин с перемiщеЕII{я гiрничоТ маси в транспортно-
,l,ехнолоI,iчний сис,гемi рудlrика для забезпечення технiчно можливих темпiв
вiдпрацrоваIlIIя оLiисLlих б:rtlкitз. 'Градицiйнi траI{спортно-технологiчнi схеми

доставки руди базукlться tla викOристанi iмпортного самохiдного обладнання, яке

взасмодiс iз засобами JIокомо,t,ивноТ вiдкатки. В той же час, у зв'язку з низькими
показниками продуктивнос гi самохiдного обладнання, якi в першу чергу
визначаю,l,ь виробничу rlо,гужнiсть рудника, пiдвищення ефективностi
транспортно-технологiчних систем рудника можливо за рахунок визцачення

rtотенцiйних резервiв та а.,tаптацiТ самохiлного обладнання i забезпечення

tlерехолу вiд цик;liчltоТ до t{лtклiчно-потоковоТ органiзацii вантажно-транспортних

робiт. Саме тому, дисертацiя IHKlTKiHa LI]. присвячена вирiшенню цих питань с

акту€Lльною та свосчаснок).
Аналiз виробничоТ дiя,тrьностi пiдприсмств галузi показав, цдо у зв'язку з

масrптабним зас,I,осуванI-trlм на ру/lниках зарубiжних комплексiв самохiдного
сlбладнанtrя tloBo1,o ltcll<cl:tillltя лtамi,гилася диспропоршiя мiж реальними
ван,l,ажоIlо,l,оками i ltilочими схемами ttillземноI,о транспорту. Обумовлено це тим,

що при iнтегrсифiкацiТ гiрtttlчих робiт iснуючi транспортно-технологiчнi схеми

доставки руди (ТТ'СДР) tIо гiрничим виробкам не вiдповiдають сучасним
,гехнiчним вимоl,ам, вi7lрiзllд19,1,69д високою енергосмнiстю, низькою

продуктивнiстtо i потребуl()l,ь удосконалення та адаптацii вантажно-доставних
машин (ВДМ) до реаJlьних умоts шIахтного середовища.

Ступiнь обrрунтованtlс,гi i достовiрност,i наукових положень, висновкiв i

рекомендацiй. FIаведепi в дисертацiй роботi HayKoBi положення та висновки

вiдображ&Iо,гIr отриманi резу.]l l,,[а"ги дос-гriдження,

Ступiнь обгрунтованt>с,гi i достовiрностi наукових положень, висновкiв i

рекомендацiй ав,гора /lиcepтartiT пiдlтверджую,гься: rIравильнiстю вибору способiв i



технiчних засобiв випробувань; коректнiс,гIо складеноТ програми й методики

проведення дослi/tжень i меr,одiв обробки отриманих даних; використанням
апробованих ме,годiв розв'язання лисРеренцiальних рiвняttь, якi описують
взасмодiю вантажноТ машини з пiдtlшв<llо гiрничоТ виробки; проведенням

хронометражних спостережень з викOристанням стандартноi апаратури;

задовiльною збiжrriстtо розрахуFIкових i експериментальних даних.
Наукова новизна робоr,и. Наукове значення роботи полягас в обrрунтуваннi

пропускноТ здаr,носr,i трансllортно-техtло.ltогi.tноТ системи рудника, яка заJIежить

Bi,lt a,rtaгI,r,altiT caMoxi/tHot,o ,I,рансIlор,гноl,о обладнанняt ,га конструктивних
параметрiв "грансllортних виробок i визначасться допустимою швидкiстю руху
вантажно-доставних машин нового поколiння в криволiнiйних гiрничих виробках

iз знакозмiнним r-rрофiлем шJIяху i обсягами перевезеноТ рули в ре.tльних умовах
експлуатацiТ,

На ocHoBi проведених дослiджень в дисертаrliТ отриманi наступнi HayKoBi

результати:
Встановлено залежнiс,гь /цопус,гимоТ ttlвиltкостi вантажно-доставноi машини з

Ilневмокоrliслtим ходом вiд ,гсхrrологiчttих параметрiв гiрничих виробок, у якiй
було враховано HepiBHocTi профiлю проТжджоТ частини, що дозволило розробити
ме"годи пiдвищеIlня ефективttостi транспор1,IIо-технологiчноТ системи рудника;

Розроблено моделi, що BpaxoByIoTb взасмодiю елементiв транспортно-

технолоI,iчноТ сис,l,еми руltника, вi2lокремJlених у пiдсистему (вантажно-доставна

машина - г,iрttича виробка>), ш,lо дозвоJlrIе вирitлити задачу вибору конструктивних
параметрiв ск.падових елеменr,iв залежно Bi71 умов експлуатаltiТ очисного блоку;

Встановлено показники загальноТ ефективностi застосування вантажно-

доставних машин, що поряд з використаI-I[Iям наявних характеристик дозволяс
врахувати технiчнi, техно.lttlгiчнi та органiзаLцiйнi параметри транспортно-

технологiчгrоТ системи рудlrика на рiзl-tих етапах освосння запасiв уранових

родовищ;
ЗапропоrlоваI{о гtовий метод визI{ачеI{I{я пропускноТ здатностi гiрничих

виробок в транспорт,но-,гехьrолоl,iчнiй сис,гемi рудника гrilt час доставки руди
самохiдним обладнаIIням, якi дозволяюl,ь tla вiдмiну вiд iсlлуrочих, враховувати

пока:]ники адаптацiТ вантажl{о-доставllих машин нового поколiння до реальних

умов експлуатацiТ.

Практична значення роботи. Практична цiннiсть роботи поляга€

l. У розробrti та науковому обгрунт,уваннi методики визначення пропускнот

здатностi транспортно-техгIо,гtогiчноТ сис,геми рудник&, що BpaxoByloTb на вiдмiну
вiд iснуючих не тiльки технiчнi характерис,гики самохiдного обладнання, але i

умови iT експлуа,гацiТ, а саме його взасмодiю з пiдошвою гiрничоТ виробки.



2. У розробцi peкoMcll,](al(iТ з оперативI]ого виявленFIя дефектiв вузлiв i

агрегатiв самохiдного облаi [lltlння,,I,а визначеннrI категорiй складностi Тх усунеННЯ

для формувагrrrя норма,[иt}llо-методичt-tоТ бази щодо удосконаленFIя сисТеМи

дiагностування техtliчнсrго c,l,tlHy самохiднсlго обладнання нового поколiння.

3. У розробui заl,всрдl(сноТ [,ГГУ <Щнiпровська полiтехнiка> <Програми i

методики визначенtIя режимiв
tloKorliHHя при,Ipанспор,гуваннi

розробки ураlIоl}их po/t()l}lIltl)),
,r,py,rtoM iс,гtti cтb роб i,r,.

Оцiнка змiс,гу дисер,l,аrtii.

роботи вантажно-доставних машин нового

руди в сItладних гiрничотехнiчних умовах
яка дозволяс пiдвищити темпи i знизити

Науковий piBeHb роботrr вiдповiдас вимогам, що висуваються до дисертацti

на здобуття наукоIзого стуllсню каI"Iдидата техIti.лних I{ayK. Структурно ДисертацiЯ

складасться з чотирьох роз;ti.пiв, в кiнцi кожного наведенi висновки.

У вс,гуrri обгрун,говаI{() ак,гуальнiс,гь обраноТ теми дисертацiйноТ роботи,
сформульоваЕIо мету й заtз/tаttня дослiд}Itень, вiдображено наукове Та ПракТИЧНе

значення отриманих резул bTl},Гl в.

У першому розлiлi I]l.{l(oI,IaHo аналiз функцiонування технологiчних схеМ

транспорту I-ta пiдгtрисмсl,вах галузi, описано особливостi екСплУаТаЦiТ

самохiдного обладнаt[IIIя Ilitl]o1,o поколiння в гIроцесi розробки ураноВих роДОВИЩ

пiдземним спсlсобсrм. Iiсруlочись сучасними принципами реалiЗацiТ

малодосJliджених науково-,гсхнiчних завдань, yci процеси та операцiТ, пОв'яЗаНi З

перемiщенням руztи за лопомогоIо ВДМ вiд очисних камер до пункту iT

вивантаження, були об'с/lr-lанi в едину транспортно-технологiчну сисТеМУ

рудника. Для гtiдвиrценttll сtРективностi iT функцiонування було обrрУнтоВано

завдання та розроблена струl(турно-логiчна схема дослiджень.
У лругому розлiлi вi,ltображено результати дослiджень потенцiйних резервiв

наявних трансгIортно-техIlсlлогiчних систем рудника з викориСТаННЯМ

самохiдного обладнаннrI.

За результатами оt.tiltки показникiв, якi впливають ца процесИ

транспортування руди в гli,,1,1емних виробках, встановлено, що xapaKTepHi дЛЯ

бiльшос,гi tttaxr, ,гехttо.llсlt,iТ ксрування маЕIеljровими операцiями i процесами

доставки рули вдМ в криl]о,Iiнiйних виробках зi знакозмiнним профiлем пiдошви

вiдносяться /lo каr,егорiТ найбirrьrrr труломiстких.

frля обrруFIтуваII[Iя еl(0llлуатацiйних показникiв транспортно-технологiчних

систем рудника з виl(ор},lс,ганням самохiлного обладнання створено баЗУ

початкових даних дlJIrI l}изIIаl{LrIIня умов його експлуатацiТ, дослiджено на дiлянках

робо,ги ВДМ реальнi профi:ri пiдошви гiрничих виробок та визначенi iхнi
статистичл.ti характеристики, а також проведено хронометраж режимiв роботИ
самохiдного сlбладнання в реальних умовах шахтного середовища. На ocHoBi

,



проведеIIих досJIi/lжеIIL визIlаченi гIо,гел]цiЙrri резерви дiючих технологiчних схем
внутрitцньошIахтноI,о ,l,paнcllopl,y iз застосуванням самохiдного обладнання, якi
склали основу дослiдiкеrtь Lllодо пiдвищенняt Тх ефективностi та надiйностi в

конкретних умовах розробl(Ll уранових родовищ.
У ТРе'tЬОМУ роз/ti"lli l]одано резуль,I,ати теоретичних дослiджень з

обгрунтування пtlка,lrIикitз дlиl-tамiчноТ нагруженостi пневмоколiсних ВДМ в

пiдземних виробках зi знако:lмiнним профiлем шахтноi дороги.
Мiнливiс,гь напрямку й гrрофiлrо пiдошви дiльничних виробок, а також тип i

якiсть Тх дорожньоI,о IIокрl1,I-гrI, iсr,о,гно впливають на rшвидкiсть пересування
ВЛМ, iТ,гехнiчrлий с,гаttt i rrрсl;цук,гивнiсть. У процесi ру*у ВДМ по шахтнiй дорозi
зi знакозмittним профiлем ви[{икають вертикальнi й горизонтальнi коливання та

рiзного роду вiдхи.llенIIя машини вiд заданого напрямку. Застосування
математичноi моделi рух,y ВДIИ дозволило визначити iMoBipHi напрями
пiдвищення адаrrr,ацiйноi Тх зда,t,ностi в пiдземних виробках зi знакозмiнним
профiлем проТжджоТ час,t,иtlи l,а сформувати технiчнi рiшення щодо подальшоi
перс[Iективи с,гt]оренняl вiт.tизняних зразкiв самохiдного обладнання високого
,гехнiчного рiвня. Iloвoгo гtоtttlлitIгtя, BcTaHoBJIeFIo також, що допустима швидкiсть
ВДМ За умови збуреного р),ху в поперечнiй площинi змiнюсться за степеневим
законом i залежать Bi:t l]с,Jlиtlини моменту iнерчiТ та характеристики проТжджоТ

частини трансп()ртних виробок.

Чеr,вер,гий розлill вltJIючас результати дос;riджень, спрямованих на

обгрунт,ування параме"грilз егlергозберiгаючих схем доставки руди транспортно-
технолоI-iч ни м и ком IlJl ексам и самох i/_lного обладнання.

ДrIя пiдвишiеI{}{rl алагl,гаtliйrlоТ зла,гностi гlIlевмоколiсних вантажно-доставних
машин нового покtlлil-tгlяt гriд час визначення конструктивних параметрiв
tliдземних трансIIорl,них виробок додатково було враховано пок€Lзник

динамiчногсl вiдхилення BepxltbclT кромки кузова ВДМ в поперечнiй площинi.
Удосконалення r,exHo,rttll,iй спорулження транспортних гiрничих виробок i

пiдвищення адагll,аr{iйноТ з,l(LI,гLIостi ВДN4, за рахунок iнновацiйних технiчних

рiшень, дозвоJIиJIо в cyкytlHocTi знизити питомi витрати часу на доставку руди
ВДМ та збiльшIити продуктивttiсть самохiдного обладнання i пропускну здатнiсть
траIlспортнO-техI-Iсlлсlгiчгltlj' системи рудника в цiлому.

Розробленi схеми зас,госування кoMt1.1leKciB самохiдного обладнання з

елементами iнновацiйIIих ,гсхl]iчних рiшень пiдтверджено патентами Украiни i

являють собою ocHol]y IIlо/lо проектуl]аннrI енергозберiгаючоТ транспортно-
технологiчноТ систсми /{Jlrl поетапного пiд(вищення виробничоТ потужностi

рулникiв з розробки ураноt]их ро/]оl]иIt1 пiдземним сt-tособом.



Зага.llьtti l}исlItlвки l] дисертацiйнiй робо"гi вiдtlовiдаю,гь поставJIеним
задачам та в достаr,нiй Mipi вiдображаrо,гь отриманi резу-lrь,tати дослiдження, якi
випливають з iT змiсту,

Вiдповiднiсть паспорl-у спецiальt,lостi. !исертацiя вiдповiдае паспорту
спецiальностi 05.22.|2 ttромисловий траIIспорт, зокрема пункту Лb4

<Оптимiзацiя, планування, органiзацiя, управлiння роботою irромислового
1,ранспорту пi21llриемсr,в, гlромвузлiв; у/lосконалення техно;tог,ii, обробки та
rlеремiщсIIIIя ваIi,l,ажiв гtа llромисJlоl]ому,t,pattcttopTi>.

Аlrробаlцiя робо,l,и. OcHtlBHi гlозtолсення роботи в цiлому ,[а iT oKpeMi частини

розглядалися на 5 науково-прак,гичFIих коrrфереtлцiях, З з яких мiжнароднi.
Повнiстю результати дисертацiйноТ роботи доповiдались i були схваленi на

засiданнi розширеного наукового семiгIару навчально-rIаукового iнституr,у
природокористування НТУ <<dнiпровська пtlлiтехнiка>.

Iдентичнiсть змiсту автореферату й tlcHtlBHиx полOжеtl ь дисертаuii.
На ocHoBi ана-lliзу TeKcTiB дlисерl,ацiТ та авторефера,гу мож[Iа зробити

висновок, [цо вони в tliлому iденr,ичнi. Назва дисертацiТ адеква,гно вiлображас iT

змiс,г.

Недолiки ,l,a зауважеItllrl лисер,t,аltiйнtli робо"ги можна зазttачити Talci:
l. В розлiлi l IIа с,гор. 30 I] ,габ.lrиtti 1.1 IIаведено областi зас,госування

самохiдного облалнання, але не за:tнаLIено умови його експлуатацiТ та виробнича
гlотужнiсть рудникiв;

2. IIiд час визначеI{IIя мiкрогlросРiлrо пiдошви виробки використову€ться
ttрямий меl,од вимiрюваннrl, але на сього/lнi iсную,гь сучаснi безконтак,гнi методи;

3, Не наведенi резуль,га,ги llос-тliджсlltlя вiдхилеttь ваFIтажно-дос,гавноТ

машини пiд час руху в трансгIортr"riй виробки;

4. Розробленi методи дiагностуваннrI технiчного стану самохiдного
обладнання базукlться тiльlси на виксlристаtli статистичIIих даних вiдмов та

склалнос,гi Тх усунення, i не :]ас,госовано мат,ематичнi моделi визначення Тх

ступеня впливу на продуктивгtiсть обладнання;

5. В ,габлиlцi 2.4 HaBelleLlo кlIаси(liкаrtiю сучасних моllелей ВДМ провiдних
свiтових фiр, ,за ваII1,а)(()lliдйомltiсr,tо, аJIе скорiшlе tte ,гипiзацiя, так як

обладнання подiлеt-tе тiльки .за однiскr o:}Halкolo i не передбачас подальшого

дiлення на п i,гtк;tаси.

6. Теоретичне моделк)вання взасмодiТ вантажно-доставноТ машиtIи та
поверхнею гli/lоlttви гiрничоТ виробки виItонано з низкою IlриIIуIIIень, якi привели

до зайвоТ iдеалiзацiТ моделi;
7. Використання I]еJIичl.lни MoMeH,I,y iHeprtiT гriд час розрахунку допустимоТ

швидкостi самохiдtlого обладнання потребус додаткових дос-гliджеttь по



визначеIItiю caMol,o MoMclI,1y iнерLцiТ, так як даний показник е не в кожному
,гехнiчному паспор,гi, ttцо lIриво/,tи,tь /_1о складностi методики розрахункiв;

8. В таблищi 4.4 приl]е/1ено порiвняльнi показники продуктивностi ВЩМ в

традицiйrriй та розроблегriй r,ранспортно-технологiчнiй системi рулника, а_пе не

зазначено для яких саме yмol} та для якоi технiки виконувалися розрахунки;
9. В додатках А i Б KpiM титульних аркушiв методики та "Вихiдних вимог"

доцiльно було б навести Тх змiст.

Зага.lrьний висновок.
Зазначенi в робоr i нелtlлiки не знижують цiнностi роботи в цlлому l

основнихпринципового впливу IJa ouirrKy роботи не роблять. Заперечень проти

положень дисертацiТ, iT висlrtltзкiв i рекомендацiй у опонента немас.

За резул1,1,аl,ами вiдображсIIих у роботi дослiджень треба пiдкреслити, що
дисертантом Iнкrткiлtими l]иli()нано значний обсяг робiт:

вияtв.llенi й оltисанi Llинники, а саме пропускна здатнiсть транспортноI

виробки ,га проllук,гивнiсt,t, самохiдного обладнацня нового гlоколiння, якi
визначають поT,енrцiйнi резерви й мож-гlивостi пiдвищення ефективностi

транспортно-техIlологiчtlоТ с и стеми рудника шляхом адаптацiТ ВДМ;

- отримано залежIliс:,гt, l1опуотимоТ швидкостi самохiдного обладнання вiд

конструк,ги l]них IIараметрi в l r i/]земFIих траI Iспортних виробок;

розроблена розрахуьlкова модель робочого процесу ВДМ основана на

дцинамiчному наван,rаженlti машини в залежностi вiд дiТ зовнiшнiх факторiв
шахтного сереltовиIца;

- в результ,ат,i Mol1e;llottal{HrI проrtесiв взасмодiТ е-гlементiв системи <ВЩМ -
I'B> вирiшена задача lltolll() l]0,гаIIовлення адаtIтацiйних показникiв ВДМ нового

поколiння в умовах iнтенси(lir<аuiТ гiрничих робiт;

- дJIя пillвиttlення llpoIlycкHoi здатносr,i гliдземних транспортних виробок

розроблено спосiб споруд}liсFIIlя проТжджоi Тх частини шляхом синхронного

формування БПР Ilepel,}lHy виробок i ко"rriйних транrrrей с послiдоtsним

IIасиченням iх,гвордlоtлоtо сl,п,tiшullо;

технологiчних та органiзацiйних заходiв для удосконалення робочого процесу

II невмоко.lriсних ВДМ.
!исертачiя lнюткir-rа I.1]. с завершеною роботою, в сукупностi вирiшують

I]ажJIиву наукоI]о*tIриI(JIа,lн\1 задачу, яка поJIrIга€ в пiдвищеннi ефективностi

транспор,[но-,l,ехно.ltоt,iчl-ttlТ сис,геми ру/Iника, шляхом збiльшення пропускноТ

зда,[нос,гi трансllортних вирtlбок та адаптацiсю самохiдного обладнання до умов
експлуатацiТ, що мае BaжJILlBe народногосподарське значення для зниження

F



трудомiс,гкост,i ,l,paнclIop,l,1Itlx I]роцесiв та в цiлому пiдвищення потужностi
уранових рулникiв.

Виходячи з вищенаве/lеllого, лисертацiйна робота <Пiдвищення ефективностi
транспорт[Ii)-технологiчнсlТ системи рудника шляхом адаптацii самохiдного
обладнанt-tя ло змiн yмoв сксtlлуатацiТ> за своIм змiстом, актуальнiстю теми,
обгрунтованiстtо та достовiргriстю отриманих наукових результатiв вiдповiдае
вимогаМ гlп.9, l 1, 12, l3, 14 <Порядку присудження наукових ступенiв>,
затвердЖеного постаFIовоrо ltабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 24.липня 2оlз м 567,
tlto/]o дисер,l,аiliй на здобу,rr,;r Ilаукового с,tупеня кандидата наук, а iT автор Iнюткiн
IBaH Володимироl]ич, заслугоl]ус присудження йому наукового ступеня кандидата
технiчних наук за спецiальн()стю 05.22.12 - промисловиЙ транспорт.

ОфirцiйнИй опонеН,l,, канди/lаr, .гехнiчних наук, доцент
Сiс,гу l< Во.ilо/lи м и р Ollelcca н/lрович
доцент кафедри автомобiльного транспорту
Кри вор iзькоI,о лtацi oHa.ll l, l{ого yHi версите1.},
м. Itривий Рiг. /CicTyK В.О./
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