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В І Д Г У К 

офіційного опонента доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри 

аграрної інженерії Луцького національного технічного університету Дідуха 

Володимира Федоровича на дисертаційну роботу Дідура Володимира 

Володимировича „ Механіко-технологічні основи глибокої переробки насіння 

рицини в умовах малотоннажного підприємства”, представленої на здобуття 

наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини 

і засоби механізації сільськогосподарського виробництва 

 

На відгук представлені дисертація, автореферат, копії опублікованих 

робіт. 

 

1. Актуальність теми дисертаційної роботи та її зв’язок з науковими 

програмами, планами, темами 

 

Сучасні ринкові відносини вимагають від їх учасників постійного пошуку 

нових підходів у виробництві інноваційної продукції, конкурентоздатної не 

тільки на внутрішньому, але й зовнішньому ринках. 

Складність сучасного вітчизняного сільськогосподарського виробництва 

пов’язане як з умовами отримання сировини, які формуються під дією 

кліматичних умов, так і через відсутність засобів її переробки до товарного 

стану з максимальною доданою вартістю. Якщо втрати рослинної сировини ще 

можна мінімізувати за рахунок застосування сучасних технологій та технічних 

засобів, то вплинути на її ринкову ціну неможливо. Тому єдиний шлях 

ефективного ведення сільськогосподарського виробництва є вироблення 

наукових рекомендацій, адаптованих до місцевих умов, які сприятимуть 

розвитку малотоннажних переробних підприємств на територіях отримання 

сільськогосподарської рослинної сировини. 

Кліматичні умови в Україні сприятливі для вирощування олійних 

культур, у тому числі рицини, що підтверджується інформацією про площі, які 

у 1982р досягали 120 тис. га. Насіння рицини має найбільший вміст олії серед 

сільськогосподарських олійних культур, який становить у межах 55% від його 

об’єму, являється сировиною для використання у медицині, авіаційній та 

електричній техніці, при виробництві лаків і парфумів та знаходить широке 

застосування в інших галузях. Перспективною рицинову олію розглядають 

також і для виготовлення біопалива. 

Відсутність вітчизняного техніко-технологічне обладнання для 

забезпечення процесів переробки рицини не сприяє її вирощування у сівозмінах 

на Півдні держави, а завезення закордонного вимагає значних коштів. 
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Технічні засоби переробки повинні забезпечувати високу продуктивність, 

бути обладнані системами автоматизованого керування і контролю якості 

виконання технологічного процесу. Особливо це відноситься до групи насіння 

олійних культур для забезпечення отримання максимального виходу олії та 

високої якості. Дане твердження є підставою у необхідності пошуку нових 

технологій переробки рицини за прийнятим новим науковим напрямом.  

В зв’язку з цим, тема дисертації, яка спрямована на вирішення науково-

прикладної проблеми застосування малотоннажної переробки насіння рицини в 

умовах профільного сільськогосподарського підприємства з технологічним 

виходом рицинової олії заданої якості, що забезпечує залишкову олійність 

макухи не більше 8%, шляхом застосування двократного пресування з 

попередньою волого-тепловою підготовкою сировини є актуальною, а її 

вирішення можливе на основі висунутої концептуальної ідеї, згідно якої 

підвищення ефективності переробки насіння рицини можливе за рахунок нової 

безекстраційної технології отримання олії, оптимізації технологічних режимів і 

обґрунтування конструкційних параметрів обладнання пристосованого до умов 

малотоннажного підприємства.  

Тема дисертаційної роботи пов’язана з планами науково-дослідних і 

дослідно-конструкторських робіт Інституту механізації тваринництва 

Національної академії аграрних наук України 05.1-2/01 «Біосировина», 

Підпрограма 05 «Промислова переробка джерел біосировини», розділ 

«Створити наукові основи глибокої переробки та використання біосировини 

для енергетичного і кормового забезпечення виробництва тваринницької 

продукції на період 2008…2010 роки(№ держреєстрації 0108U005350)» та 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 2007…2010 рр.", підпрограма 

«Виробництво біосировини та раціональне використання паливо-мастильних 

матеріалів(№ держреєстрації 0107U008952)» та багатьох інших НТП, що 

підтверджуються № держреєстрації. 

Все це також підкреслює актуальність теми дисертаційної роботи, яка 

спрямована на нове вирішення науково-технічної проблеми. 

 

2. Наукова новизна одержаних результатів і їх значення  

для науки та виробництва 

 

В роботі вперше розроблено концепцію інтенсифікації процесу переробки 

насіння рицини через врахування енергії зв’язку вологи з гелем м’ятки, який 
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суттєво впливає на ефективність відтиску олії в умовах волого-теплової 

обробки олійної сировини. 

Вперше отримано математичну модель руху мезги по лопатках турбін 

семичанної жаровні з врахуванням двох циркуляційних потоків і теплофізичних 

характеристик(параметрів), у яких відбуваються фазові перетворення. 

Встановлені функціональні залежності фільтраційного руху олії у 

шнековому пресі на основі залежності Дарсі - Герсеванова з виходом на задачу 

Дірехле – Неймана та дозволяють моделювати відділення олії у гвинтовому 

пресі з урахуванням реологічних властивостей «скелета» мезги. 

Отримано диференційне рівняння другого порядку для опису 

електрофлотаціної очистки олії та розглянуто гідродинаміку парогазової 

бульбашки у рициновій олії радіусом 50 – 300мкм і крапель води. 

Отримали подальший розвиток: 

- науковий напрям моделювання фільтрації рідини через пори  «скелета» 

мезги, який постійно зменшується під дією тиску;  

- розв’язок рівнянь числовим методом дозволив відслідкувати початок 

руху та швидкість частинки при контакті з електродом з напругою 3-5кВ; 

- теоретичні положення внутрішнього тепломасопереносу в умовах 

неперервного руху як матеріалу, так і теплоносія.  

Удосконалено модель середовища з гелю, яке відображає як внутрішню 

енергію зв’язку вологи, так і теплофізичні характеристики складових насіння 

рицини. 

Все це вперше дало можливість підтвердити висунуту наукову гіпотезу, 

згідно з якою підвищення ефективності переробки насіння рицини можливе за 

рахунок розробки нової базової технології, оптимізації технологічних режимів і 

конструктивних параметрів обладнання, пристосованого до умов 

малотоннажного підприємства. 

Практичне значення одержаних результатів, перш за все, полягає в 

обґрунтуванні технологічних схем переробки рицини, розробці дослідних 

зразків обладнання для виконання технологічних процесів при отримані 

рицинової олії. Запропоновані методики порівняння експериментальних 

досліджень, які дозволяють вибирати раціональні технологічні режими і 

конструктивні параметри обладнання для волого – теплової обробки м’ятки 

рицини, олійного преса та обладнання для очищення олії. Розроблено і 

узгоджено з ТОВ «Уманьфермаш» «Технологічний регламент» на виготовлення 

обладнання для малотоннажного підприємства. Визначені фізико – механічні, 

теплофізичні і технологічні властивості насіння рицини сортів вітчизняної 

селекції, занесених у реєстр для виробничого застосування. 
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3. Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації 

 

Наукові положення, висновки та рекомендації є кількісно і якісно 

обґрунтованими. Вони сформульовані на основі проведених автором 

необхідних, в достатніх кількості та об’ємі, теоретичних і експериментальних 

досліджень з використанням типових і запропонованих здобувачем методах. 

Всі наукові положення, які наведені в дисертації, підтверджені поданими 

у дисертації даними теоретичних і експериментальних досліджень, а також 

результатами експериментальних перевірок. 

Результати дисертаційної роботи викладені у висновках після кожного 

розділу, а також у дванадцяти пунктах загальних висновків, які ґрунтуються на 

результатах досліджень, проведених відповідно до шести поставлених задач. 

Перший пункт загальних висновків вказує на результати проведеного 

аналізу існуючих технології і обладнання для отримання рицинової олії та 

особливості її переробки. Доведено необхідність розробки нової технології та 

удосконалення обладнання для підприємств малотоннажного виробництва 

потужністю 15-45 т/добу. Висновок побудований поза поставленими задачами. 

Другий і третій висновки базуються на результатах першої поставленої 

задачі щодо дослідження фізико – механічних, теплофізичних і технологічних 

властивостей насіння рицини. Вказується, що зусилля руйнування ядра є 

визначальним параметром, який дозволяє встановити оптимальні значення 

зазорів між парними валками шельмашини а, найменший потенціал 

масоперенесення має лузга, який впливає на процес підготовки насіння рицини 

до відтиску. Висновки варто було б підсилити числовими значеннями. 

Четвертий висновок відноситься до другої задачі та стверджує, що 

розроблено математичну модель, яка враховує величину енергії зв’язку води з 

середовищем з гелю рицини і запропоновано відповідний метод чисельного 

розрахунку динаміки та кінетики процесу тепломасопереносу з врахуванням 

фазових перетворень при підготовці м’ятки рицини до відтиску олії. 

Математичне моделювання процесу жаріння підтвердило адекватність моделі. 

Висновок потребує редагування. 

У п’ятому висновку приведено числові значення технологічних 

параметрів жаріння зволоженої м’ятки та конструктивні параметри семичанної 

жаровні, отримані в результаті розрахунку динаміки і кінетики жаріння. 

Висновок відноситься до другої задачі.  

Варто було б дати роз’яснення чому жаровня включає сім чанів? 

Шостий висновок надає інформацію щодо результатів дослідження з 

відтиску рицинової сировини у гвинтовому пресі, як двофазного середовища. В 
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основу досліджень покладена теорія руху розплаву полімерів, що потребує 

уточнення щодо прийнятих допущень.  

Сьомий висновок вказує на запропоновану методику проведення 

досліджень на спроектованому лабораторному обладнанні, яке моделює 

гвинтовий прес у вигляді розгорнутого каналу. 

У восьмому висновку відповідно до поставленої задачі на основі 

отриманих аналітичних залежностей, які розкривають вплив зміни параметрів 

«скелета» мезги на його фільтраційну здатність, що забезпечує максимальне 

відділення олій. Отримані дані дозволили запропонувати методику 

проектування гвинтового преса. 

Шостий, сьомий і восьмий висновки відносяться до третьої задачі. 

У дев’ятому висновку розкрита суть лабораторного експериментального 

обладнання, яке забезпечує виконання основних технологічних операцій 

отримання рицинової олії: обрушення лушпиння, підготовки м’ятки, її волого-

теплової обробки та відтиску олії.  

Десятий висновок підсумовує результати досліджень щодо раціональних 

значень вологості мезги за якої можна виділити максимальну кількість олії 

відповідно до запропонованої технології. Висновок пов'язаний з другою 

задачею, але частково має відношення до інших. При цьому у висновку 

приводиться лише три параметри, що є недостатньо. 

Одинадцятий висновок вказує на ефективність електрофлотаційного 

очищення рицинової олії від гідратованих фосфатидів та механічних домішок, 

числове значення якого досягає 97%. Відповідає четвертій задачі. 

Важливо було б розкрити суть числових значення 1000с, при напрузі 5кВ. 

У дванадцятому висновку відповідно до шостої задачі стверджується, що 

безекстракційна технологія переробки рицини методом двократного 

пресування для умов малотоннажного виробництва відрізняється від відомих і 

при продуктивності 30т/добу може забезпечити річний дохід 14175 тис. грн. 

Калібрування насіння не входить у перелік технологічних операцій 

рис.18(авт..). 

Всі пункти висновків ґрунтуються на результатах досліджень приведених 

автором в матеріалах дисертаційної роботи. Але окремі: 2, 3, 10 необхідно було 

розширити або конкретизувати. 

 

4. Повнота відображення результатів дисертації в опублікованих 

працях 

 

Результати досліджень, поданих автором в дисертаційній роботі 

апробовані на міжнародних науково-технічних конференціях і в достатньому 

обсязі відображені в 32 наукових працях, з яких: 15 наукових статей у фахових 
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виданнях, 6 публікаціях у закордонних виданнях та виданнях України, що 

входить до наукометричних баз. Наведені публікації відтворюють основний 

зміст дисертації. Нові способи і технічні засоби захищені 7 патентами України 

на корисні моделі.  

 

5. Відповідність дисертаційної роботи встановленим вимогам  

 

Дисертаційна робота Дідура В.В. представляє собою завершену наукову 

працю і складається з вступу, семи розділів, загальних висновків, списків 

використаних джерел з 261 найменування та 6 додатків. 

Повний обсяг роботи викладено на 399 сторінках комп’ютерного тексту, 

містить 107 рисунків, 37 таблиць. Загальний обсяг складає 500 стр.. 

У вступі, відповідно до вимог, обґрунтовано актуальність теми, розкрита 

сутність і стан наукової проблеми, її значущість. Показано зв’язок роботи з 

науковими програмами, встановлено об’єкт та предмет дослідження, 

відображено методи конкретних досліджень, сформульовані мета й основні 

задачі дослідження, висунуто концептуальну ідею, визначено наукову і 

практичну цінність одержаних результатів. 

У першому розділі «Аналіз сучасних технологій і обладнання для 

глибокої переробки рицини»: приведено аналіз стану проблеми 

післязбиральної переробки рицини, в результаті чого встановлено необхідність 

очищення ядра від лушпиння та збільшення технологічних переходів з 

врахуванням необхідної якості вихідної сировини у вигляді олії; розглянуто 

світову динаміку вирощування рицини у світі та її потенціал на теренах 

України з врожайністю 8-17ц/га. Вказується на позитивну дію на ґрунти при 

введенні у сівозміни; проведено аналіз технологічного обладнання для 

збирання, яке базується на радянському РК(рициновий комбайн, побудований 

на принципі обчісування) з подальшим очищенням на стаціонарі та переробки 

рицини на олію(приведена класифікація олійних пресів); проведений аналіз 

способів та конструкцій апаратів для очищення відтисненої рослинної 

сировини олії(приведена класифікація способів очищення олій та рідин) і 

впливу технологічних режимів волого-теплової обробки м’ятки рицини на 

ефективність відтиску олії; вказано на вклад вчених у створення та розвиток 

науки про технологію і техніку переробки олійного насіння; наголошено, що 

шлях інтенсифікації процесу відтиску олій можливий аналогічно поведінки 

ґрунтам, як фільтраційного середовища. У такому випадку, для процесу 

відтиску олії з мезги, можна застосувати теорію консолідації ґрунтів. 

Розглянуті моделі реологічних тіл для вибору у теоретичних дослідженнях. 

Окреслено коло можливої продукції переробки з рицини та вказано на широкий 

спектр її застосування, в тому числі, сільськогосподарському виробництві як 
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кормові добавки та органічні добрива; проведено техніко – технологічні 

особливості виробництва рицинової олії і кормової макухи. Наведено висновки 

за розділом. 

Розділ перенасичений аналізом відомих положень у літературних 

джерелах, які не потребують їх дублювання, напр. реологічні моделі(тіла)[14].  

У другому розділі «Фізико – механічні, теплофізичні та технологічні 

властивості насіння рицини» викладено інформацію з фізіології насіння 

рицини, характеристики сучасних семи сортів, занесених у реєстр для 

вирощування в Україні з можливістю механізованого їх збирання, приведені 

результати досліджень з визначення фізико – механічних властивостей, 

зокрема: коефіцієнтів тертя руху складових насіння рицини, геометричні 

характеристики, лужність, масу 1000 насінин, сипкість, міцність оболонки ядра, 

аеродинамічні властивості насіння, лушпиння і подрібненого ядра. Проведено 

аналіз отриманих результатів сортів Хортицька, Олеся, Хортичанка. 

Встановлено теплофізичні властивості насіння рицини та його складових: 

потенціал масоперенесення, питому ізотермічну масоємність а також проведені 

дослідження з визначенні енергії зв’язку вологи з твердим скелетом лушпиння 

та ядра насіння рицини. Приведено узагальнення цілого ряду технологічних 

властивостей насіння рицини та висновки за розділом. 

У пункти 2.3 та 2.5 у деякій мірі повторюються інформація. 

У третьому розділі «Розробка математичної моделі і методу 

розрахунку динаміки тепломасоперенесення при підготовці м’ятки рицини 

до відтиску олії в багаточанній жаровні» викладені теоретичні дослідження у 

вигляді створення моделей, які дозволяють оцінити вплив процесів 

«зволоження водою або парою м’ятки», розглянуто особливості приготування 

мезги та які відбуваються хімічні і біологічні зміни до початку вилучення олії. 

Запропоновані рівняння руху частинки мезги під дією сил прямої лопатки 

жаровні з радіусом чана 0,5м, чисельний розв’язок яких дозволив оцінити 

швидкість переміщення часток мезги у жаровні. 

В окремому пункті 3.3.2 викладено аналіз створення циркуляційних 

потоків рідини у пристроях з робочим органом у вигляді мішалки(стр. 150..151) 

і у 3.4 запропонована фізична модель процесу жаріння м’ятки. 

Запропонована математична модель динаміки тепломасоперенесення і 

фазових перетворень при сушіння м’ятки та чисельний метод розрахунку 

диференційних рівнянь на основі методу комбінування різницевих схем, 

запропонованого М.І Нікітенком і алгоритм розрахунку приведених 

диференційних рівнянь. 

На основі проведених чисельних експериментів встановлено вплив 

параметрів і режимів процесу жаріння м’ятки рицини на зміну в часі середніх 
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значень температури і вологовмісту м’ятки, об’ємної концентрації рідкої фази 

за висотою семичанної жаровні. 

У пункті 3.8 на графіках(3.11, 3.18, 3.19) з визначення вологовмісту, його 

розмірність вказана у відсотках. За прийнятих означень вологовміст 

вимірюється у кг/кг с.р. Важливо було б дати обґрунтування кількість чанів у 

жаровні. 

У четвертому розділі «Математичне моделювання процесу відтиску в 

шнековому пресі» представлено фізику процесу пресування мезги, проведено 

аналіз руху в’язких матеріалів по гвинтовим траєкторіях і розглянуті види 

тисків, що діють на робочі органи шнекового преса та закономірності процесів 

обробки мезги у шнековому пресі з врахуванням розподілу тиску вздовж 

шнекового валу. Приведено аналіз сил, які діють на виток і у розгорнутому 

каналі шнека.  

Запропоновано математичну модель фільтраційного руху олії у 

шнековому пресі на основі залежності Дарсі - Герсеванова та виходом на 

задачу Дірехле – Неймана та спроба проаналізувати фази, у яких відбувається 

зміна характеристик структури м’ятки і мезги під дією тиску, що створює 

гвинтовий прес. З іншої сторони, на основі теорії тривимірної консолідації, 

запропоновано іншу математичну модель відділення олії у гвинтовому пресі з 

урахуванням реологічних властивостей «скелета» мезги за ідентичних 

граничних умов попередньої математичної моделі, що не відображено в 

авторефераті. 

Представлена методика розрахунку шнекового преса, адаптованого до 

умов переробки рицини. 

У даному розділі розглядається процес відтиску олії з використанням 

гвинта, а сили що прикладаються на робочі поверхні шнека. На скільки вони є 

тотожними? 

У п’ятому розділі «Математичне моделювання процесу очищення 

пресової рицинової олії» приведені результати аналізу запропонованого 

способу очищення рицинової олії методом електрофлотації та методика 

розрахунку переміщення частинки домішок у рициновій олії під дією 

електричного поля в міжелектродному просторі. В результаті чого отримано 

диференційне рівняння другого порядку, розв’язок якого числовим методом, 

дозволив відслідкувати початок руху та швидкість частинки при контакті з 

електродом з напругою 3-5кВ. Аналогічно розглянута гідродинаміка 

парогазової бульбашки у рициновій олії та встановлено час спливання 

бульбашок радіусом 50 – 300мкм і гідродинаміка крапель води. Окремим 

питанням висвітлено кінетику флотаційного очищення рицинової олії. 

Важливо було б вказати вплив температури на процес очищення олії. 
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У шостому розділі «Результати експериментальних досліджень» 

вказано на мету та програму з шести пунктів, приведені методика визначення 

комплексних показників ефективності технологічних процесів переробки 

рицини з наведенням технологічних схем обрушення(рис.6.1) вологотеплової 

обробки та відтискання рицинової олії(рис.6.2), загальний вигляд 

експериментального комплексу(рис.6.3), схема та загальний вигляд 

розгорнутого каналу преса(рис.6.4). 

Запропоновані методики визначення впливу конструктивних параметрів 

шнекового преса на ефективність відтиску рицинової олії на лабораторному 

пресі(рис 6.5 - 6.10), визначення рівнянь(як це можна зробити?) стану мезги 

насіння рицини, визначення коефіцієнтів фільтрації, якісних показників 

рицинової олії і макухи. 

Окремими пунктами висвітлені методики перевірки адекватності 

математичних моделей процесів відтиску і фільтрації рицинової олії та 

методики дослідження гідродинамічного руху частинок фосфатидів і 

механічних домішок у рициновій олії під дією електричного поля. 

Відповідно до методик представлені результати експериментально – 

розрахункові дослідження ефективності волого-теплової м’ятки насіння 

рицини. Встановлено вплив початкової вологості, у межах 13,5% м’ятки 

рицини, на віддачу олії. Отримані рівняння регресії, які характеризують вплив 

технологічних режимів волого-теплової обробки на віддачу олії та 

запропонована оптимізаційна статистична математична модель процесу, який 

досліджувався. 

Окремими пунктами приведені результати реологічних властивостей 

м’ятки насіння рицини, процес фільтрації рицинової олії через шар мезги та 

результати перевірки адекватності математичної моделі процесу очищення 

рицинової олії. 

Запропоновано технологію переробки насіння рицини адаптованої до 

умов малотоннажного підприємства. 

У п. 6.2.2 приведена методика відтиску на шнековому пресі. Проте на 

рис. 6.5 шнек відсутній. П. 6.2.3 назву треба було б уточнити. Рис.6.11 (дис..) і 

рис.11(авт..) мали б бути ідентичними. П.6.4 не несе наукової інформації. 

У сьомому розділі «Техніко – економічне обґрунтування переробки 

рицини на малотоннажному підприємстві» наведено рекомендації зі 

створення міні-заводу з переробки насіння рицини на технічну рицинову олію і 

кормової макухи продуктивністю 15 т/добу по вихідній сировині. 

Запропонована операційно – технологічна схема переробки рицини з 

дворазовим пресуванням, вказано на перелік необхідного обладнання, 

приведена характеристика якості технічної нерафінованої олії та кормової 

макухи. Приведена технічна характеристика міні-заводу. На основі вказаних 
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даних розроблено календарний план проекту та його фінансово - економічний 

аналіз. 

У розділі присутні посилання на старі стандарти. ДСТУ 1968-73 років не 

може бути.  

 

Дисертація і автореферат написані діловою українською мовою з 

дотриманням наукового стилю. Оцінюючи зміст дисертації в цілому слід 

відзначити, що матеріали всіх розділів логічно пов’язані і разом складають 

закінчену наукову роботу, яка вирішує наукову проблему відповідно до мети і 

сформульованих задач. Зміст, форма подачі матеріалу відповідають вимогам до 

докторських дисертацій. В роботі мають місце стилістичні і друкарські 

недоліки, які істотно не впливають на кінцевий результат і не знижують 

наукової цінності дисертації. Основні положення, що наведені у авторефераті, 

співпадають результатами досліджень, викладених у дисертації. 

 

6. Дискусійні питання та зауваження щодо дисертаційної роботи  

 

Повний аналіз дисертаційної роботи дозволяє вказати на деякі дискусійні 

питання та зауваження: 

1. В роботі необхідно було б дати чітке визначення «двофазна 

система»(тверда фаза – рідка фаза) і ввести допущення щодо рідкої фази в 

умовах дії на неї температури. Адже, наявність вологи у насінні вказує на 

присутність у клітинах молекул води. Чи вважається рідка фаза однорідною? 

2. Предметом досліджень є «технологічна ефективність виробництва 

рицинової  олії …». Ефективність виробництва сільськогосподарської продукції 

залежить не тільки від витрат на етапі її переробки, але й отримання сировини. 

Тому, у предметі досліджень мало б бути «технологічна ефективність 

переробки…». 

3. У першому розділі значна увага приділена технологічним процесам 

очищення різних середовищ. Наскільки важливим є такий аналіз(напр.. щодо 

очищення водних середовищ)? Варто було б більше уваги приділити 

«очищенню олії». 

4. Перший розділ перенасичений аналізом відомих положень, широко 

представлених у літературних джерелах і не потребує їх дублювання. Також, в 

окремих пунктах, повторюються напрямки використання рицинової олії(стр.46, 

90 п.1.7), але відсутня дані про температурні режими(п.1.5) жаровні, які є 

визначальними у даному процесі. 

5. Пункти 2.3 «Дослідження фізико - механічних властивостей…» і 2.5 

«Дослідження технологічних властивостей…» (розділ 2) необхідно було б 

об’єднати та розмежувати де власні дослідження, а де відомі. 
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6. Згідно класифікації А.В. Ликова всі сільськогосподарські матеріали 

відносять до групи капілярно-пористих-колоїдальних тіл, а не пористих(стр.129 

авт.). Кожна з цих груп обумовлюють напрямки інтенсифікації їх сушіння. 

Тому, у п. 3.1 важливо було б зробити допущення яким тілом, дисперсною 

системою є м’ятка у якій відбувається зміни температурних і вологих 

параметрів. 

7. Математичний опис способів кондуктивного і конвективного мають 

суттєві відмінності, які викладенні у роботі А. В. Ликова. Чи враховані ці 

відмінності у виборі математичного методу моделювання у п.3.1. Чи це 

узагальнений конвективно-кондуктивний спосіб? 

8. Викликає сумнів появи гідродинамічних процесів при дослідженні 

руху частинок мезги по поверхні прямолінійних лопаток. Відповідно до 

висновку(стр.11, автореф.), час знаходження частинки на диску жаровні є 

визначальним параметром. Проте, у даному пункті він не досліджується. 

9. Відсутність однозначності визначення щодо матеріалу за розділом, 

який досліджується: «частка мезги»(стр.139), «рідина»(стр. 150), «колоїдна 

капілярно – пориста система»(стр.153), «пористе тіло»(стр.162) ускладнює 

сприйняття отриманих результатів  

10. На графіках (рис.4, авт..) вказані ступеневі графіки відповідно до 

семичанної жаровні. Проте за текстом розрахунків не зрозуміло, які чинники 

викликають ці перепади? Тому, важливо було б дати обґрунтування кількісті 

чанів. 

11. Для розробки математичної моделі важливо дати роз’яснення 

термінів «поровий тиск» і «порова рідина»(стр. 225).(ф. 4.90) і «коефіцієнта 

пористості». Чому коефіцієнт проникності К вимірюється у см
2
 у ф.4.42, а 

коефіцієнт в’язкості ƞ – Г·с/см
2
? 

12. Для чого пропонується дві математичні моделі виділення олії у 

гвинтовому пресі(розділ 4, п.4.7 і п.4.9), які зведені до розв’язку однієї задачі 

Діріхле- Неймана чисельним методом? 

13. У п’ятому розділі пропонується дві моделі очищення рицинової 

олії: електорофлотаційний(п.5.3) і флотаційний(п.5.6). Який зв'язок між ними, 

адже технологічне призначення їх різне? 

14. При побудові математичної моделі(п.6.3.3) з використанням трьох 

факторного експерименту, один із факторів вибрано тиск пари, що гріє. Чи 

температура не буде важливішім фактором у даному процесі? 

15. Окремі розділи дисертаційної роботи розпочинаються з нової мети і 

завдань досліджень, що викликає враження про нецілісність досліджень 

поставлених у шести основних задачах(розділ 3, розділ 5). 

16. В роботі зустрічаються друкарські похибки, що обумовлені не 

досить ретельною редакцією тексту, невдалі терміни, напр. «віджим - відтиск», 




