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Актуальність обраної теми. 

На даний час  Україна  має відносну перевагу у вирощуванні насіння 

соняшника. Протягом останнього десятиліття Україна зібрала біля 10-16% 

обсягу всього світового врожаю соняшника та мала до 39% всього світового 

експорту цієї продукції. При цьому за колишній рік експорт до Європи 

збільшився на 8%. Насіння соняшника є базовою сировиною для вітчизняного 

олійно-екстракційного комплексу.  

Збільшення врожайності соняшника є важливим питанням. Для 

збільшення врожайності необхідне впровадження у рослинництво сучасних 

прогресивних технологій, які виробляють якісне насіння. Відомо, що 

підготовка якісного насіння є одним з способів збільшення врожайності. Тому, 

розробка нових та вдосконалення існуючих способів та засобів для підготовки 

насіннєвого матеріалу є актуальною задачею особливо в умовах шляху України 

до Європейської інтеграції, що вимагає високоефективного виробництва у 

агропромисловому секторі. 
 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації  
Виходячи з актуальності теми, автором була поставлена мета і 

сформульовані задачі дослідження, вирішення яких дозволило підвищити 

ефективність технологічного процесу сепарації насіння соняшника. 

 Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій забезпечена проведеним математичним моделюванням та 

випробуваннями пневмогравітаційного сепаратора. Достовірність отриманих 

результатів підтверджена узгодженням теоретичних і експериментальних 

даних, а також тим, що експериментальні результати мають фізичне пояснення 

і не суперечать раніше отриманим залежностям. 

Основні положення дисертаційної роботи доповідалися і були одобрені 

на: щорічних науково-технічних конференціях Таврійського державного 

агротехнологічного університету (м. Мелітополь, 2013-2015 р.р.), міжнародній 

науково-технічній конференції «Проблемы механизации производства и 

технологии переработки сельскохозяйственной продукции», (м. Сімферополь, 

2013 р.), міжнародній науково-практичній конференції «Технічний прогрес в 

АПК», (Харків, ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2013 р.), IX міжнародній науково-

практичній конференції «Проблеми конструювання, виробництва та 

експлуатації сільськогосподарської техніки»  (м. Кіровоград, 2013 р.). 
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Перший висновок зроблено на основі аналізу літературних джерел. 

Автор констатує, що існуючі конструкції сепараторів не забезпечують 

достатньої високої якості насіння шляхом сепарації. У висновку наведено 

результати аналізу досліджень сепарації насіння за різницею аеродинамічних 

характеристик їх компонентів, який показав, що найбільш перспективним для 

підвищення якості є процес розділення у нижній зоні вертикального каналу з 

нижнім вивантаженням виділених фракцій. Це дозволило розробити нову 

технологічну схему пневмогравітаційного сепаратора, яка дала можливість 

урахувати вимоги до якості сепарації насіння соняшника. 

Другий висновок базується на матеріалі теоретичних досліджень, 

проведених у другому розділі, тобто на аналізі визначення поділяючої здатності 

та розрахунків пневмогравітаційного сепаратора. Автором була розроблена 

комплексна математична модель руху насінини з урахуванням коефіцієнта 

парусності кожної фракції та обмежень конструктивних параметрів сепаратора, 

яка включає математичний опис процесів подачі матеріалу на подільник, руху 

насінини вздовж поверхні подільника, і руху в повітряному потоці з 

урахуванням їх аеродинамічних властивостей. Виявлено закономірності впливу 

параметрів розробленого пневмогравітаційного сепаратора на якість поділу.. 

У третьому висновку встановлено максимальні та мінімальні рівні 

швидкостей витання важких та легких насінин соняшника. На підставі 

отриманих швидкостей  встановлено їх коефіцієнти парусності.  

Четвертий висновок засновано на результатах ефективності процесу 

сепарації насіння соняшника, визначених в лабораторних умовах. Автором була 

встановлено, що зміна швидкості від кута подачі насіння в повітряний потік 

суттєво впливає на величину відхилення та розщеплення траєкторій руху двох 

фракцій, яка і визначає ефективність розділення. Провівши числовий 

трифакторний експеримент були визначені оптимальні параметри кута та  

швидкість вводу насінин соняшника повітряний потік. 

П’ятий висновок відображає результати експериментальних досліджень 

переміщення насінини вздовж поверхні подільника. Обґрунтована форма 

подільника та визначені його геометричні параметри, які забезпечують 

необхідну якість сепарації.  

Шостий висновок розкриває результат подальшого підвищення 

ефективності розділення насіння шляхом збільшення швидкості повітряного 

потоку по висоті за рахунок використання конічного вертикального 

аспіраційного каналу. 

Сьомий висновок як результат реалізації конструкції 

пневмогравітаційного сепаратора, вказує на те, що науково обґрунтованими 

конструктивно-режимними параметрами підвищено вихід повноцінного 

насіння.  

Восьмий висновок є результат виробничих випробувань, які підтвердили 

економічну ефективність використання розробленого пневмогравітаційного 

сепаратора. 
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Достовірність і новизна досліджень та одержаних результатів. 

Здобувач розробив та вдало виконав програму досліджень щодо 

визначення впливу конструктивно-технологічних параметрів пневмогравіта-

ційного сепаратора. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

– Вперше: обґрунтовано застосування змінної за висотою швидкості 

повітряного потоку в аксіальному (кільцевому) каналі і визначено залежність її 

зміни за висотою; 

– для забезпечення ефективності процесу пневмогравітаційної сепарації 

за допомогою удосконалених математичних моделей руху компонентів насіння 

соняшника по криволінійним поверхням розподільника-живильника у 

повітряному потоці, обґрунтовано його конструктивні параметри сепаратора, 

що покращило якість сепарації насіння.  

Отримали  подальший  розвиток: 

– математичне моделювання руху насінин у вертикальному кільцевому 

каналі сепаратора, яке відрізняється від існуючих визначенням величини 

розгалуження траєкторій в залежності від параметрів сепаратора; 

– обґрунтування оптимальних конструктивних і режимних параметрів 

пневмогравітаційного сепаратора, у якому, на відміну від відомих, враховано 

зміну швидкості повітряного потоку по висоті. 

 

Значимість для науки та практики виконаної здобувачем роботи.  
Розроблено конструкцію пневмогравітаційного сепаратора насіння 

соняшника  за різницею їх аеродинамічних характеристик з нерівномірною за 

висотою швидкістю повітря. Експериментальний зразок розробленого 

сепаратора пройшов випробування у виробничих умовах ТОВ «Зоря» 

Приазовського району Запорізької області. Одержані науково-методичні 

результати дозволяють проводити розрахунки для створення зразків 

пневмогравітаційних сепараторів заданої продуктивності. Елементи та кон-

структорська розробка сепаратора запроваджені в навчальний процес ТДАУ. 

Дисертаційна робота виконана у відповідності з «Державною цільовою 

програмою розвитку українського села на період до 2015 року», затвердженою 

розпорядженням Кабінету Міністрів України №1158 від 19 вересня 2007 року, 

та науково-дослідною роботою "Розробка технології та технічних засобів для 

рослинництва в умовах зрошувального землеробства півдня України»                   

(№ держреєстрації 010700U08955) за тематичним планом НДДКР Таврійського 

державного агротехнологічного університету на 2011-2015 р. 

 

Оцінка структури та змісту дисертації, її завершеності в цілому.  

Дисертаційна робота складається зі вступу, 5 розділів, загальних 

висновків, списку літератури з 180 найменувань на 20 сторінках та 2 додатків 

на 5 сторінках. Основний текст дисертації викладено  на  140 сторінках  і 

включає 15 таблиць та  23 рисунки. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми і значимість наукового 

завдання, викладено зв'язок роботи з науковими програмами, сформульована 
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мета і основні завдання досліджень, наведена наукова новизна і практичне 

значення одержаних результатів.  
У першому розділі «Аналіз стану технічних засобів сепарування 

насіння»» на основі аналізу фізико-механічних властивостей насіння 
соняшника був зроблений висновок щодо необхідності підвищення якості 
підготовки посівного матеріалу на підприємствах. Проаналізовані відомі засоби 
післязбиральної обробки насіння сільськогосподарських культур та 
запропоновано раціональний спосіб сепарації насіння соняшника з 
мінімальною енергоємністю. При обґрунтуванні способу очищення повітряного 
потоку, автор звернув особливу увагу основні досягнення вітчизняних та 
іноземних вчених в теорії сепарації насіння. На підставі проведеного аналізу 
сформульовано мету та завдання досліджень. 

У другому розділі «Теоретичні передумови підвищення ефективності 
розділення насіння в аспіраційному каналі» автором була розроблена 
детермінована математична модель руху насіння у вертикальному повітряному 
потоці кільцевого каналу та обґрунтована технологічна схема пневмограві-
таційного сепаратора насіння соняшника.  

На основі математичної моделі руху насіння  було визначено форми і 
параметри живильно-розподільчого пристрою кільцевого сортируючого каналу. 

Дослідивши рух насінини у висхідному повітряному потоці змінної 
швидкості повітря по висоті каналу у підрозділі доведено, що конічна форма  
аспіраційного вертикального каналу дозволяє збільшити ефективність 
розділення насіння соняшника. Розроблено математичну модель руху насіння 
різних фракцій в конічному каналі, за допомогою якої проаналізована здатність 
сепаратора щодо розгалуження їх траєкторій. 

У третьому розділі «Методика проведення експериментальних 
досліджень» наведена програма експериментальних досліджень, якою 
передбачено методику: визначення основних раціональних конструктивно-
технологічних параметрів запропонованого пневмогравітаційного сепаратора, а  
саме: раціональної величини швидкості повітряного потоку у аспіраційному 
каналі сепаратора; раціональної довжини аспіраційного каналу сепаратора; 
раціонального діаметра аспіраційного каналу сепаратора; раціонального 
діаметра патрубку введення насіння в канал вертикальної аспірації сепаратора з 
бункера; продуктивності сепаратора та раціонального діаметра бункера відбору 
насіннєвої фракції І. 

Наведені схеми, фотографії, характеристики приладів та умов проведення 
експериментальних досліджень у достатній мірі відображають об’єкт 
дослідження та дають уявлення про обсяг спланованих робіт. 

У четвертому розділі «Експериментальні дослідження розробленого 
сепаратора насіння із вертикальним аспіраційним каналом» наведено 
результати лабораторних досліджень процесу сепарації насіння соняшника. В 
процесі експериментальних досліджень було визначено оптимальні розміри 
аераційного каналу, діаметра патрубка постачання, швидкість повітряного 
потоку. Раціональна продуктивність сепаратора становить 90 кг/год, при цьому 
в бункер насіннєвої фракції надходить зерно з масою 1000 насінин в межах 
агрономічних вимог. 
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 Шляхом експериментів встановлено, що значного впливу зміна орієнтації  

насіння при подачі в канал постачальним патрубком на загальну якість поділу в 

процесі сепарування  не має. 

 Аналізом отриманих залежностей визначено, що за умови обмеження 

радіуса розподільника (R≤0,1 м) максимальна поділяюча здатність 

забезпечується коли швидкість повітря дорівнює 5,5 м/с, швидкість руху зерна 

на вході в повітряний канал – v0 = 0,7-0,8 м/с, а кут нахилу вектора початкової 

швидкості зерна – α = 40-45
°
.  

У п’ятому розділі  «Економічний розрахунок ефективності використання 

запропонованого пневмогравітаційного сепаратора насіння з вертикальним 

аспіраційним каналом» викладено результати техніко-економічної 

ефективності пневмогравітаційного сепаратора у відповідності з методикою 

ГОСТ Р51750-2001 "Методика определения энергоемкости при производстве 

продукции и оказании услуг в технологических энергетических системах" 

У додатках наведені графіки вирішення імітаційної задачі знаходження 

раціональних розмірів подільника. 

 

Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих роботах. 
Основні результати досліджень викладені у 6 статтях у наукових фахових 

виданнях України. Дві з них одноосібні і дві статті за напрямком дослідження у 

закордонних виданнях. Отримано 1 патент України на корисну модель. 

Перша стаття, за списком наукових праць автора, що наведений у 

авторефераті, присвячена дослідженню методів збільшення врожайності 

сільськогосподарських культур та вимоги до насіння, що сепарується. Друга 

робота присвячена розробці методики дослідження впливу геометричного 

положення насіння в просторі, при потраплянні у вертикальний аспіраційний 

канал сепаратору. У третій статті переставлені результати дослідження 

раціональної швидкості повітряного потоку у аспіраційному каналі. У четвертій 

статті проведений економічний розрахунок ефективності використання 

аеродинамічного сепаратора з вертикальним аспіраційним каналом. У п’ятій, 

сьомій та восьмій статтях на основі експериментальних досліджень 

представлені результати дослідження раціональних параметрів 

пневмогравітаційного сепаратора. У шостій статті проведено аналіз існуючих 

сепараторів насіння із різним робочим агентом. За результатами досліджень 

отримано патент України на корисну модель, в якому обґрунтовано 

конструкцію пневмогравітаційного сепаратора. 

 

По дисертаційній роботі є такі зауваження. 

До першого розділу 

1. На рис.1.6 а приведена, але не описана схема пневмоколонки. Не 

розглянуті досить розповсюджені засоби сепарування – пнемосортирувальні 

столи. 

2. Описання теоретичних робіт проведено не в хронологічному порядку. 

Система рівнянь (1.3) записана некоректно. 
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До другого розділу 

3. Для зображення формул застосовано два різних стиля, що недоцільно. 

4. На стор. 34 приведено вираз для сили опору повітряного потоку  

2 Ï

âèò

mg
R mk

v
  , в якому не витримана розмірність сили. 

5. На рис. 2.3 (рис.3 в авторефераті) зображені “…траєкторії насіння 

різних фракцій при русі по роздільному конусі”. В межах прийнятого 

допущення про рух частинок вздовж твірної ці лінії повинні бути прямими, але 

вони не прямі і різні для “важких” і “легких” частинок. 

6. В співвідношеннях (2.44)-(2.46) допущені опечатки. Крім того, замість 

радіанної міри в показнику степеня використана градусна міра кута  , що є 

некоректним. 

7. Досить сумнівним виглядає твердження (2.67), що дві частинки після 

зіткнення змінять траєкторію одна одній лише з імовірністю 0,25. 

До третього розділу 

8. Описання конструкцій пристроїв обтяжене зайвими деталями, а 

описання самих дослідів доцільно було б спростити, за рахунок скорочення 

повторення пояснень щодо ідентичних процедур. 

9. Висновки до розділу не охоплюють всього матеріалу, приведеного в 

розділі. 

До четвертого розділу 

10. Рисунок 4.9 не має логічного пояснення, адже при збільшенні діаметра 

подільника до фракції І повинно попадати більше “важкого” насіння і, 

відповідно, вага 1000 насінин повинна зростати. 

11. Планування експерименту виконане з використанням деякої частини 

значень параметрів, одержаних на основі розрахунку, що знижує цінність 

одержаного рівняння регресії. 

12. Висновки до розділу неповні.  

До висновків 

13. У висновках не відображений ефект від покращення енергетичних 

показників розробленого сепаратора, не приведений очікуваний економічний 

ефект в гривнах. 

До літератури 

14. Деякі найменування оформлені з порушенням однотипності  формату. 

Одна і та ж книга зустрічається двічі під номерами 119 та 122. 

 

Зміст автореферату відповідає та повністю відображає основні 

положення дисертаційної роботи. Структура та оформлення автореферату 

відповідають існуючим вимогам до його оформлення. 
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ВИСНОВОК 

Дисертаційна робота Колодія Олександра Сергійовича «Обґрунтування 

конструктивно-технологічних  параметрів  пневмогравітаційного сепаратора 

насіння соняшника» є закінченою самостійною науковою працею, в якій 

отримано нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності становлять 

нове вирішення актуального науково-технічного завдання щодо визначення 

впливу конструктивно-технологічних параметрів пневмогравітаційного 

сепаратора на якість сепарації насіння соняшника . 

За актуальністю вибраного напрямку дослідження, науковою та 

практичною цінністю отриманих результатів, представлена робота відповідає 

вимогам п.13 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 

звання старшого наукового співробітника», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 р. № 423, щодо пред’явлення до 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук, а її автор – Колодій 

Олександр Сергійович, заслуговує присудження наукового ступеня кандидата 

технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації 

сільськогосподарського виробництва. 

 

 


