
ВІДГУК 

офіційного опонента, доктора технічних наук, професора Котова Бориса 

Івановича на дисертацію Дідура Володимира Володимировича «Механіко-

технологічні основи глибокої переробки насіння рицини в умовах 

малотоннажного підприємства», що представлена до спеціалізованої вченої 

ради Д 18.819.01 в Таврійському державному агротехнологічному 

університеті імені Дмитра Моторного на здобуття наукового ступеня доктора 

технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації 

сільськогосподарського виробництва 

 

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

 

Рицинова олія, основний продукт переробки насіння рицини завдяки 

власним фізико-хімічним властивостям є важливою сировиною для багатьох 

галузей економіки. В Україні виникла господарська проблема державного 

рівня, яка полягає у розробці імпортозамінних технологій глибокої 

переробки насіння рицини. Розробка нових технологічних підходів для 

основних технологічних операцій переробки рицини є на часі. 

З огляду на вищесказане можна стверджувати, що дисертація Дідура 

В.В., яка спрямована на наукове обґрунтування технологічних режимів і 

конструкційних параметрів технологічного обладнання переробки рицини в 

умовах малотоннажного підприємства є актуальною. 

Актуальність теми підтверджується також тим, що дослідження 

виконувалися відповідно до завдання НДР Міністерства освіти і науки 

України «Наукові основи глибокої переробки насіння рицини на олію та 

високобілкові корми» (№ державної реєстрації 0116U0044Б94) з 

комплексною програмою наукових досліджень НДІ механізації землеробства 

півдня України Таврійського державного агротехнологічного університету, 

НТП «Розробка наукових основ, систем, технологій і технічних засобів для 

забезпечення продовольчої безпеки південного регіону України на період 
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2007…2010рр.» підпрограма «Виробництво біосировини та раціональне 

використання паливо-мастильних матеріалів (№ держреєстрації 

0107U008952), НТП «Розробка технології, створення та використання 

експериментальних зразків для переробки рицини на енергетичну 

біосировину та раціональне використання продуктів її конверсії (№ 

держреєстрації 0111U001950), НТП «Удосконалення організації, технології 

та засобів технічного сервісу складальних сільськогосподарських, 

енергетичних засобів в Запорізькій області на період 2010…2015рр.» (№ 

держреєстрації 0111U002560), НТП «Підвищення надійності технічних та 

зрошувальних систем та комплексів АПК, розділ «Розробка технологій та 

апаратів для очищення та контролю від забруднення робочих та мастильних 

рідин на період 2016-2020рр. (№ держреєстрації 0116U002743). 

Слід відмітити, що удосконалення процесу переробки насіння рицини 

відповідає концепції Державної цільової науково-технічної програми 

розвитку виробництва та використання біологічних видів палива, Закону 

України «Про альтернативні види палива», №1391-XIV від 14.01.2000р. та 

«Енергетичною стратегією України на період до 2030 року», яка схвалена 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України №1071 від 24.07.2013р., 

Наказом Мінфіна України №631 від 04.07.2006р. «Про визначення 

пріоритетних напрямів енергозбереження», Постановою Кабінету Міністрів 

№1774 від 22.12.2006р. «Програма розвитку біопалива». 

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації 

 

Наукові положення, висновки і рекомендації, викладені в дисертації, є 

достовірними та належним чином обґрунтованими. Для цього автором 

проведені необхідні теоретичні та експериментальні дослідження з 

використанням розроблених та відомих методик, використані літературні 

джерела та патентна інформація. 
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Автором визначена мета та сформульовані задачі дослідження, 

послідовне вирішення яких дозволило довести наукову гіпотезу, згідно з 

якою прийнято положення про те, що підвищення ефективності переробки 

насіння рицини можливе за рахунок розробки нової безекстракційної 

технології, оптимізації технологічних режимів і обґрунтованості 

конструктивних параметрів обладнання пристосованого для умов 

малотоннажного підприємства. 

Висновки дисертації є достатньо обґрунтованими, вони підтверджені 

необхідною кількістю експериментальних досліджень, котрі проведені як в 

лабораторних, так і в умовах виробничої експлуатації. 

Перший пункт загальних висновків характеризує стан питання, 

критичний аналіз проведених досліджень, обґрунтовує доцільність і 

ефективність удосконалення технологій безекстракційної переробки насіння 

рицини. 

Другий і третій пункти присвячені дослідженням фізико-механічних 

та тепло-фізичних властивостей насіння рицини, та відповідає першій задачі 

дослідження. 

В четвертому пункті розроблено математичну модель і метод 

чисельного розрахунку динаміки і кінетики процесу тепло-масопереносу і 

фазових перетворень при підготовці м’ятки рицини до віджиму олії в 

багаточанній жаровні. Як наслідок, результати покладені у наукову новизну. 

У п’ятому пункті отримано оптимальні значення технологічних 

режимів і конструктивних параметрів семічанної жаровні прив’язаної до 

малотоннажного виробництва потужністю 625 кг/год (15 т/добу). Вирішення 

другого та третього завдання відбулось завдяки використанню результатів 

розрахунку динаміки і кінетики жаріння зволоженої м’ятки рицини. 

Результати досліджень складають перший пункт наукової новизни роботи. 

В шостому пункті розроблено механіко-технологічні та 

гідродинамічні основи віджиму олії із мезги насіння рицини в шнековому 

пресі. 
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У сьомому пункті розроблено методику використання розгорнутого 

каналу шнека і запропонована конструкція лабораторної установки для 

вивчення руху мезги по гвинтовому каналу шнека. 

У восьмому пункті, відповідно до третього завдання, розроблено 

математичну модель фільтраційного руху олії в шнековому пресі. 

Дев’ятий пункт присвячено розробці комплексу лабораторного 

експериментального обладнання, яке обумовлено п’ятою задачею 

дослідження. 

Десятий пункт загальних висновків встановив оптимальні   режими 

процесу  волого-теплової обробки рицинової мезги, що відповідає науковій 

новизні дисертаційного дослідження. 

Одинадцятий пункт відповідає четвертій задачі досліджень та 

відображає наукову новизну дисертаційної роботи. Розроблено спосіб та 

обладнання у вигляді лабораторної установки для очищення віджатої рицинової 

олії шляхом електрофлотації. 

В дванадцятому пункті запропоновано удосконалену безекстракційну 

технологію переробки рицини методом двохкратного пресування для умов 

малотоннажного виробництва, 

Усі пункти висновків логічно випливають із результатів досліджень, 

приведених автором у дисертації. 

 

3. Повнота викладу результатів дисертації в опублікованих працях 

 

Основні результати дисертаційної роботи опубліковані в 32 наукових 

працях, у тому числі: 15 статей у спеціалізованих наукових виданнях 

України; 6 статей у закордонних виданнях та у виданнях України, включених  

до міжнародних науковометричних баз даних, отримано 7 патентів України 

на корисну модель. 
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Наведені публікації відображають основний зміст дисертації. 

Результати кандидатської дисертації в матеріалах докторської та публікаціях 

не використані. 

 

4. Відповідність автореферату основним положенням дисертації 

 

Автореферат дисертації відображає основний зміст роботи, її наукові 

положення та результати. Висновки автореферату і дисертації повністю 

ідентичні. 

 

5. Наукова новизна одержаних результатів та їх значення для 

науки та виробництва 

 

В роботі науково обґрунтовано технологію глибокої переробки насіння 

рицини в умовах насіння продуктуючих господарств. 

Вперше розроблені математичні моделі технологічних операцій, які 

враховують ряд факторів, які суттєво впливають  на процеси переробки 

олійної сировини і які раніше не враховувались в наукових дослідженнях: 

− математична модель динаміки тепломасопереносу в процесі жаріння 

м’ятки рицини з урахуванням кінетики фазових перетворень, при 

дослідженнях (реалізації) якої визначено закономірності зміни температури і 

вологовмісту м’ятки та обґрунтовано конструктивні і режимні  параметри 

жаровні періодичної і безперервної дії; 

− математична модель процесу віджиму рицинової олії шнековим 

пресом з урахуванням нестаціонарної реології мезги, із зміною її 

характеристик в процесі пресування, при реалізації якої визначено 

закономірності і  обґрунтовано параметри преса, що забезпечують 

підвищення ефективності функціонування і вихід олії із сировини; 

− математичні моделі, що описують закономірності 

електрофлотаційного очищення віджатої олії від фосфатидів і механічних 
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домішок, при реалізації яких числовим методом обґрунтовано раціональні 

енергоефективні режими. 

Набули подальшого розвитку модельні уявлення і теорія фільтрації 

рідини при зміні пористої структури мезги в часі або за координатою та 

статистичне багатофакторне моделювання на фізичних моделях і оптимізація 

режимних і конструктивних параметрів обладнання. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у визначенні 

фізико-механічних і теплофізичних характеристик вихідної сировини – 

насіння рицини в залежності від її початкового (збирального стану); розробці 

удосконалення пристроїв для досліджень і методик інженерних розрахунків 

параметрів обладнання. 

Розроблено і впроваджено технологічний регламент виробництва 

рицинової олії методом подвійного пресування, який узгоджено із заводом 

виробником ТОВ «Уманьфермаш». 

 

6. Оцінка змісту дисертації, її завершеність у цілому. 

 

Дисертація складається з вступу, 7 розділів, висновків, списку 

використаних джерел і додатків.  

Повний обсяг дисертації складає 500 сторінок, у тому числі 6 додатків 

на 100 сторінках. Обсяг основного тексту дисертації становить 375 сторінок, 

містить 107 рисунків, 37 таблиць. Список використаних джерел нараховує 

261 найменування на 22 сторінках. 

У вступі, відповідно до вимог, обґрунтовано актуальність теми 

дисертаційної роботи, сформульовані мета й задачі досліджень, представлено 

наукову новизну і практичне значення одержаних результатів наукових 

досліджень. 

У першому розділі «Аналіз сучасних технологій і обладнання для 

глибокої  переробки рицини» сформована мета та задачі досліджень.  
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У другому розділі «Фізико-механічні, тепло-фізичні та технологічні 

властивості насіння рицини» встановлено основні фізико-механічні, 

фізіологічні, технологічні та тепло- фізичні властивості насіння рицини, які є 

вихідними при виборі технологічної схеми і обладнання для переробки 

рицини в умовах малотоннажного виробництва. Визначені експериментальні 

залежності потенціалу вологопереносу, питомої вологотермічної масоємності 

ядра, оболонки, рушанки насіння рицини та їх вологовмісту. 

У третьому розділі «Розробка математичної моделі і методу розрахунку 

динаміки процесу тепломасопереносу при підготовці м’ятки рицини до віджиму 

олії у багаточанній жаровні» в результаті виконаних досліджень розроблена 

математична модель динаміки і кінетики жаріння зволоженої м’ятки, що 

дозволяє визначати зміну температури та об’ємних концентрацій кожного 

компонента в будь-якій точці об’єму зволоженого дисперсного шару в 

довільний момент часу. Визначена тривалість процесу жаріння, в залежності від 

початкових, фізичних і геометричних параметрів олійної сировини.  

Ці результати створюють основу при виборі оптимальних 

технологічних параметрів волого-теплової обробки даного виду м’ятки, з 

точки зору енергоефективності процесу та якісних і кількісних показників 

виготовляємої олії, а також при виборі раціональних конструкційних 

параметрів при створенні відповідного обладнання. 

У четвертому розділі «Математичне моделювання процесу віджиму 

олії в шнековому пресі» розроблено механіко-технологічні та гідродинамічні 

основи переробки рицини в шнекових пресах, сутність яких полягає в 

подібності процесів руху мезги у гвинтовому каналі шнека із рухом розплаву 

полімерів у екструдері, теорія якого достатньо повно розроблена. 

Розроблено методику складання рівняння руху мезги в розгорнутому 

каналі шнека з урахуванням сил тертя, опору силам стиснення гелевої 

частини мезги, нейтрального  тиску і противотиску на виході із преса. 

У п’ятому розділі «Математичне моделювання процесу очищення 

пресової рицинової олії» дослідження моделей дозволило встановити час 
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вилучення домішок в процесі флотації та час осадження крапель води і 

гідратованих фосфатидів під час їх руху в міжелектродному просторі, що 

надає змогу встановити розрахунковий час очищення, яким є час осадження 

крапель води з гідратованими фосфатидами. При мінімально високому шарі 

олії у флотаційній камері лімітуючим часом стає час руху частинок в між 

електродному просторі. Це дозволяє розробити алгоритм інженерного 

розрахунку конструкційних параметрів флотаційної камери. 

У шостому розділі «Результати експериментальних досліджень» 

обґрунтовані та оптимізовані параметри обладнання для теплової обробки, 

віджиму та очищення рицинової олії, проведена експериментальна перевірка 

адекватності математичних моделей робочих процесів. 

У сьомому розділі «Техніко-економічне обґрунтування переробки   

рицини на малотоннажному підприємстві» проведені розрахунки 

запропонованої технології відповідно до розробленої технологічної схеми 

адаптованої до малотоннажного підприємства. 

Техніко-економічна оцінка ефективності створення малотоннажного 

підприємства по глибокій переробці рицини дозволила встановити 

найкращий варіант якісних показників олійної сировини. Основні техніко-

економічні показники ефективності використання інвестицій для цього 

варіанту складають: чистий річний прибуток 87 846,7 тис. грн., рівень 

рентабельності 84,9%, строк окупності 6,5 років. 

Таким чином, даний проект показує наступну ефективність: на 1 грн, 

вкладену в проект, одержуємо 1,41 грн річного доходу. 

 

7. Основні зауваження до дисертації 

 

1. В першому розділі практично відсутній аналіз відомих теоретичних 

досліджень (включаючи моделювання), розробку технологічних операцій і 

параметрів обладнання для переробки олійних культур. 
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2. При складанні математичних моделей не наведено пояснень, щодо 

спрощуючих (ідеалізуючих процес) припущень, які використано в 

досліджуємих моделях. 

3. При моделюванні руху частинки в лопатевій мішалці треба 

враховувати силу опору середовища переміщенню частинки. Результати 

досліджень (підрозділ 3.3) циркуляційних (гідрадинамічних) процесів в 

робочому об’ємі жаровні визначено тільки час перебування матеріалу на 

поверхня «диску»; при цьому, як визначався загальний час перебування в 

об’ємі жаровні матеріалу, або на вертикальній стінці невідомо. 

4. Шар (перемішуємий) в жаровні має відкриту верхню поверхню, яка в 

(рис. 3.1.) має теплообмін не тільки з повітрям, але й із «дном» верхньої 

секції жаровні шляхом випромінювання. Тому його треба враховувати, хоча 

б променевою складовою в коефіцієнті теплообміну. 

5. Із рисунку 3.1 не зрозуміло чи «вентилюється» об’єм жаровні і як 

визначити температуру повітря в об’ємі та ступінь його насиченості. Від цього 

залежать граничні умови (ІІІ-ряду): параметри повітря сталі в часі чи ні? 

6. В підрозділі (2.4.1) визначено потенціал тепломасопереносу, який не 

використовується в роботі. 

7. В рівняннях (3.37-3.39) математичної моделі тепломасопереносу 

інтенсивність фазового переходу і коефіцієнти дифузії представлено як сталі 

величини. Хоча вони є функціями температури. Яким чином ці залежності 

враховуються в алгоритмах розрахунків зміни вологовмісту не визначено в 

тексті дисертації. 

8. Система рівнянь (3.36-3.39) описує періодичний процес - зміну 

параметрів матеріалу в часі. Процеси в жаровні відбуваються у 

безперервному режимі, кінетика зміни середньооб’ємної температури і 

вологовмісту) у періодичному режимі суттєво відрізняється, як відомо, від 

безперервного. Перехід часу одного режиму до другого в роботі не показано. 

І який процес зображено на рис 3.11? 
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9. Не показано з якою температурою матеріал із жаровні подається в 

прес і чи змінюється його температура в пресі. Вплив температури на 

параметри віджиму визначено на стор. 234, рівняння 4.120, табл. 4.4., а при 

розрахунках стисненості (стор. 329) і інших параметрів температура 

матеріалу навіть не згадується. 

10. При яких значеннях температури матеріалу експериментально 

визначені залежності характеризуючи функціонування преса не вказано. 

11. Оскільки бульбашки повітря на електродах утворюються у нагрітій 

рідині (стор. 263), то їх розмір (за рахунок параутворення і нагріву повітря 

мають збільшувати свій розмір у часі). 

12. В дисертацій варто було б більше уваги приділити питанням 

функціонування всього комплексу обладнання, сформулювати хоча б 

схематично (але з визначеними характеристиками операцій) математичну 

модель переробки насіння рицини, а не обмежуватись дослідженнями 

окремих операцій. 

13. Щодо оформлення тексту дисертації є такі зауваження: 

- відсутні технологічні схеми (з визначеними потоками), які 

дозволяють чітко представити перебіг досліджуємих процесів; 

- нумерація посилань у тексті не завжди ([121] стор. 138, [25] стор. 139) 

відповідає позначенням у списку літератури; 

-відсутні деякі позначення в рівняннях; 

- в роботі зустрічаються невдалі терміни.  

Відмічені зауваження, дещо ускладнюють сприйняття тексту, але не 

впливають на кінцевий результат і позитивну оцінку. 

Відмічені загальні зауваження не зменшують наукового внеску, 

цінності та практичного значення виконаної роботи, не ставлять під сумнів 

отримання Дідуром Володимиром Володимировичем наукових результатів, 

які можуть бути враховані в подальшій науковій діяльності автора. 

За обсягом і змістом дисертація відповідає вимогам МОН України, які 

пред’являються до докторських дисертацій.  
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8. Відповідність дисертації визначеній спеціальності 

 

Дисертаційна робота повністю відповідає паспорту спеціальності 

05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва 

за пунктами: 2 – «Теорія, методи аналізу та синтезу структурних і 

кінематичних схем, конструктивних, динамічних і енергетичних параметрів, 

режимів роботи і навантажень сільськогосподарських машин»; 3 – «Методи 

моделювання, прогнозування, оптимізації та розрахунків робочих процесів, 

конструкцій машин і машинотракторних агрегатів, а також їх комплексів, 

режимів роботи та навантажень при різних умовах функціонування»; 4 – 

«Методи контролю і системи керування робочими процесами агрегатів і 

приводами сільськогосподарських машин із метою забезпечення необхідної 

ефективності та надійності їх роботи». 

 

ВИСНОВОК 

 

Дисертація є завершеною науково-дослідною роботою. Вона містить у 

собі новітнє рішення актуальної наукової проблеми – прецизійність 

цільового поділу та відбору насіннєвого матеріалу соняшнику за його 

морфологічними показниками і фізико-механічними властивостями, 

визначає ефективність його використання в подальшому селекційно-

насінницькому процесі. 

Наукова новизна і практична цінність виконаної роботи які 

характеризують здобувача наукового степеня доктора технічних наук як 

кваліфікованого науковця, здатного вирішити наукову проблему в області 

галузевого машинобудування. 

Дисертація і автореферат відповідають паспорту спеціальності 05.05.11 

– машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. За 

актуальністю, науковою новизною, обґрунтованістю наукових положень та 

практичних результатів, ступенем апробації результатів дослідження на 



 


