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<<Термо-напружений стан в'язкопружних гумокордних елементiв

конструкцiй з урахуванням розсiювання енергii при циклiчному

деформуваннi>>, яка подана на здобуття наукового ступеня кандидата

технiчних наук за спецiальнiстю 05.02.09 - динамiка та мiцнiсть машин

Актуальнiсть теми дисертацiйноi роботи.

Композицiйнi елементи конструкцiй широко використовуються в

сучасному машинобулуваннi. Зокрема, одним з основних матерiалiв, якi

використовують для виготовлення демпфуючих, амортизацiйних елементlв

та рiзноманiтних прокладок е ryмо-корднi композитнi матерiали. Завдяки

високому опору стисненню з одного боку i здатностi витримувати icToTHi

навантаження на розтягнення у напрямку армування, ix також доцiльно

використовувати у якостi вiдповiда_гrьних несучих елементiв конструкцiй.

Областi застосування таких матерiалiв обумовлюють динамiчнiсть

(циклiчнiсть) характеру ik навантаження. В той же час при експлуатацii

подiбнi матерiа-гrи проявляють в'язкопружнi властивостi, що в умовах

циклiчних навантажень супроводжуеться дисипативними процесами у

матерiалi та викликае появу такого явища, як самонагрiв. Висока чутливiсть

гумоподiбних матерiалiв до змiни температури обумовлюс iT значний вплив

на функцiональнi характеристики та пок€вники надiйностi. Ще призводить до

необхiдностi розробки методiв та пiдходiв до визначення кiлькiсних та

якiсних пок€вникiв процесу теплогенерацii у матерiалi, а також вимагае

враховувати та оцiнювати вплив протiкання таких процесiв на напружено-

деформований стан (НДС) елементiв конструкцii для подапьшого

дослiдження з€Lпежностi характеристик надiйностi вiд цих процесlв.

У зв'язку з цим дисертацiйна робота Вязовиченко Ю.А., яка

присвячена розробцi розрахункових методiв оцiнки процесiв самонагрiву

в'язкопружних елементiв конструкцiй пiд дiею циклiчних навантажень та



аНаЛiЗУ Впливу дiТ температурного поля, що утворилося внаслiдок розсiяння

енергii у матерiалi, на НЩС елементiв машинобудiвних конструкцiй в умовах

експлуатацiТ, безумовно, е акту€rльною.

Актуальнiсть теми роботи пiдтверлжуеться так само й тим, що вона

пов'язана з виконанням здобувачем окремих роздiлiв в рамках

держбюджетноi теми, а саме <<Розробка методiв математичного моделювання

поведiнки нових та композицiйних матерiалiв для оцiнки ресурсу та

прогнозування надiйностi елементiв конструкцiй) (ДР J\Ъ 0117U0049б9), а

Також iз виконанням дослiджень в рамках Мiжнародного науково-дослiдного

пpoeкTy "Innovative Non-Destructive Testing and Advanced Composite Repair of
Pipelines with Volumetric Surface Defects (INNOPIPES) 7-i Рамковоi програми

СС (20|2-20|6 рр., Contr. J\b PIRSES-GA-20|2-З\S874).

Сryпiнь обrрунтованостi й достовiрнiсть наукових положень,

висновкiв i рекомендацiй, сформульованих в дисертацiйнiй.роботi.

Ступiнь обЦрунтованостi наукових положень, висновкiв i рекомендацiй,

сформульованих в дисертацiйнiй роботi Вязовиченко Ю.А забезпечуються

ПОДаНОю оцiнкою похибки отриманих результатiв на ocHoBi порiвняння

Кiлькостi розсiяноi енергii, яку визначено шляхом чисельного розрахунку
методом скiнченних елементiв (МСЕ) та в результатi натурного

експерименту. Порiвняння результатiв теоретичного та експеримент€uIьного

Дослiджень в двох напрямках пок€в€llrи ik задовiльну узгодженiсть мiж

собою.

Теоретичнi аспекти дисертацii базуються на фундаментсuIьних

положеннях нелiнiЙноi теорii пружностi, в'язкопружностi та

теплопровiдностi. Для аналiзу НДС та термо-напруженого стану

використовувався МСЕ iз застосуванням алгоритмiв субмоделювання.

Вiдповiднi дослiдження проводились iз застосуванням с)ласних програмних

комплексiв.



Щостовiрнiсть результатiв дисертацiйного дослiдження базусться на

критичному анаrriзi отриманих результатiв у порiвняннi з результатами iнших

дослiдникiв. ,.Щостовiрнiсть висновкiв i рекомендацiй пiдтверджуеться

задовiльною вiдповiднiстю результатiв чисельного моделювання з

отриманими автором експериментаJIьними даними та добрим узгодженням

отриманих результатiв з даними щодо експлуатацii об'ектiв вивчення.

Що основних нових наукових результатiв дисертацii слiд вiднести

насryпнi:

1. Вперше запропоновано розрахунковi методи дослiдження термо-

напруженого стану гумокордних елементiв, що формуеться пiд дiею

температурного поля, яке викJIикано розсiюванням енергii в матерiалi за

циклiчного деформування;

2. Експеримент€uIьно отримано HoBi залежностi параметрiв

в'язкопружностi ryмокордних композитiв вiд характеру циклiчного

навантаження, що на вiдмiну вiд iснуючих, визначались з характеристик

процесiв самонагрiву;

3. Удосконаленi розрахунковi пiдходи до вивчення процесу

самонагрiву в пневматичних шинах та його вплив на НЩС, що дозволило

вперше встановити закономiрностi формування термо-напруженого стану у
шинах на рiзних експлуатацiйних режимах.

Практичне значення отриманих результатiв.

Практична цiннiсть результатiв роботи полягае, в першу чергу, у

запропонованiй методологii дослiдження процесiв самонагрiву та його

впливу на деформування елементiв машинобулiвних конструкцiй з ryмо-

кордними композитами. Також особливу цiннiсть мае пiдхiд до визначення

в'язкопружних характеристик ryмокордiв, який може бути застосований для

iнших матерiалiв з використанням розробленого пакету скриптових програм.

Також е можливiсть безпосереднього використання отриманих

результатiв роботи при проектуваннi складних конструкцiй iз ryмо-кордних



композитних матерiалiв, що маютъ в'язкопружнi властивостi, у рiзних

г€rлузях технiки.

Результати наукових дослiджень в дисертацiйнiй роботi впроваджено в

практику проектно-дослiдних робiт провiдних вiтчизняних пiдприемств

машинобудiвноi галузi УкраТни ТОВ <<Росава Тайерс> (м. Бiла Щерква,

Киiвська обл.), що пiдтверджено актом впровадження.

Повнота викладення результатiв дослiджень в

працях.

опублiкованих

Результати дисертацiйноТ роботи достатньо повно опублiкованi у 19

наукових працях. I_{e 11 статей, з яких 9 у наукових фахових виданнях

УкраiЪи (2 cTaTTi у виданнях, що iндексуються у наукометричнiй базi

Scopus), двi cTaTTi у закордонних фахових виданнях. Також результати

дисертацiТ опублiковано у 8 тезах доповiдей i матерiалах мiжнародних

науково-технiчних конференцiй.

Автореферат е iдентичним за змiстом з основними положеннями

дисертацii i достатньо повно вiдображае ocHoBHi Ii HayKoBi результати, що

отриманi здобувачем.

Оцiнка змiсту дисертацiйноi роботи.

,,Щисертацiйна робота складаеться зi вступу, 4 роздiлiв, висновкiв,

списку використаних джерел i додаткiв. Повний обсяг дисертацii складас 128

сторiнки, з них 64 рисункiв по тексту, 7 на7 окремих cTopiHKax; 15 таблиць

по тексту,2 додаткiв на 10 cTopiHKax.

Всryпна частина дисертацii розкривае ocHoBHi положення роботи -
акту€rльнiсть, мету й завдання дослiдження, наукову новизну й практичну

цiннiсть отриманих результатiв. У нiй також наведенi данi про апробацiю

роботи та публiкацii здобувачки.

У першому роздiлi авторкою у достатньому обсязi проаналlзовано

сучасну науково-технiчну лiтературу, у тому числi закордонну, за темою

дисертацii. А саме, зроблено аналiз областей використання гумокордних



матерl€UIlв

особливостi

безумовних переваг

iснуючих методiв та

та характерного для них навантаження, пок€вано ocHoBHi

роботи подiбних матерiалiв i шляхи ik урахування. Що

роздiлу варто вiднести проведення глибокого аналiзу

пiдходiв до вивчення процесiв самонагрiвання. ,Щосить

детально проаналiзовано та наведено факти щодо впливу температури на

рiзнi механiчнi 1а функцiональнi характеристики гумоподiбних матерiалiв, а

також, на швидкiсть протiкання рiзноманiтних процесiв, що супроводжують

роботу елементiв з таких матерiалiв та знижують ix загальний ресурс.

Вiдзначено внесок науковцiв, якi займались вище вк€ваними питаннями.

Висновки, що зробленi здобувачем на ocHoBi проведеного аналiзу, дозволили

сформувати мету роботи та поставити задачi дисертацiйного дослiдження.

базуеться врахування

У лругому роздiлi показано загальну методологiю та ocHoBHi етапи

дослiдження протiкання процесiв самонагрiву елементiв конструкцii з

в'язкопружних еластомiрних матерiалiв, що враховують розсiювання енергii

при циклiчному деформуваннi та оцiнки ii термо-напруженого стану.

Представлено математичну постановку задачi визначення

характеристик НДС ryмових та ryмо-кордних елементiв машинобулiвних

конструкцiй: наведенi ocHoBHi спiввiдношення нелiнiйноi Teopii пружностi,

обlрунтовано вибiр фiзичних спiввiдношень для вирiшення практичних задач

в данiй дисертацii. Також наведено математичну постановку задачi

теплопровiдностi. Представлено скiнченно-елементне формулювання для

поставлених задач. Наведено методи розв'язання нелiнiйних матричних

рiвнянь, а також, методологiю розв'язання контактноi задачi. Представлено i

обЦрунтовано модель в'язкопружностi, на якiй

розсiювання енергii в матерiалi.

Третiй роздiл присвячено розрахунково-експериментЕLльним

дослiдженням з оцiнки в'язкопружних та дисипативних характеристик гумо-

кордних композитiв шляхом iх циклiчного навантаження .

В роздiлi наведено окремо експериментшtьнi результати та теоретичнi,

якi отриманi на ocHoBi МСЕ, з метою визначення в'язкопружних

характеристик композиту в рiзних напрямках для рiзних режимiв циклiчного



навантаження. KpiM того, наведено результати змiнення температури у часi,

яка вимiрюв€Lлась незапежно вiд характеристик деформування. !ля обробки

результатiв експериментzulьних дослiджень було застосовано

експеримент€tльно-розрахунковий пiдхiд, який мiстив оптимiзацiйну

процедуру iмiтацiТ вiдпалу, та розв'язання задачi теплопровiдностi на ocHoBi

МСЕ з використанням пакету скриптових програм. Запропонований

€Lлгоритм, на вiдмiну вiд iснуючих, базуеться на даних з розсiювання енергii

внаслiдок циклiчного деформування. З використанням цього €tлгоритму,

iдентифiковано характеристики в'язкопружностi ryмокордного композиту у

двох напрямках.

Запропонована методологiю дослiдження була протестована нiЪ

застосуванням отриманих експеримент€lльних даних по самонагрiву зразкiв

при ik циклiчному деформуваннi. Похибка по визначенню температури

нагрiву знаходиться у межах З.5%.

У четвертому роздiлi здiйснено реалiзацiю запропонованого пiдходу

до визначення термо-напруженого стану конструкцiТ у процесi експлуатацii

(на прикладi пневматичноi шини) з урахуванням процесу дисипативного

самонагрiву.

В роздiлi наведено процес моделювання i розрахунку НДС

пневматичноi шини з урахуванням криволiнiйноi геометрii та багатошаровоТ

структури, а також ортотропii механiчних властивостей кордних шарiв,

геометричноi та фiзичноi нелiнiйностi. Розрахунки проводились для рiзних

експлуатацiйних режимiв.

Встановлено, що

особливостей конструкцii

нелiнiйноi задачi великоi розмiрностi, що призводить до проблем зi

спроба одночасного урахування основних

призводить необхiдностi розв'язання icToTHo

збiжнiстю розрахунку. Ще обrрунтовуе необхiднiсть використання методу

субмоделювання, що забезпечуе уточнення резупьтатiв розрахункiв та

достовiрне визначення характеристик НЩС в мiсцях ix концентрацiТ.

На ocHoBi отриманих розрахункiв проведено зонування профiлю шини

в залежностi вiд виникаючих деформацiй. Загалом видiлено чотири



xapaкTepHi зони. .Щля приведених зон було визначено цикли деформування.

Встановлено залежнiсть характеру циклу та максим€Lльних значень

деформацiй вiд режиму навантаження.

З використанням отриманих циклiв деформування шини та параметрiв

в'язкопружностi, якi було iдентифiковано у третьому роздiлi, проведено

розв'язання задачi теплопровiдностi для визначення розподiлу температури у
конструкцiТ. Проведено порiвняльний аналiз характеристик НДС шини з

урахуванням впливу температурного поля та без нього. Встановлено степiнь

впливу температурноi складовоI на локалiзацiю максим€шьних деформацiй та

ix абсолютне значення на рiзних режимах навантаження.

Висновки до роздiлiв та за результатами роботи сформульованi чiтко i

вирurзно та вiдповiдають змiсту дисертацiйноi роботи.

Список використаних джерел досить повний i охоплюе сучаснi

вiтчизнянi та зарубiжнi публiкацii (110 найменувань).

У додатках наведено список публiкацiй здобувача за темою дисертацii

та вiдомостi про апробацiю результатiв дисертацii, а також акти

впровадженнrI результатiв роботи.

Що дисертацiйноi роботи € наступнi зауваження:

1. В дисертацii запропоновано розрахунковий метод дослiдження

процесiв самонагрi"у у елементах машинобудiвних конструкцiй. При цьому

методологiя базуеться на гiпотезi можливостi визначати амплiтуди та

характеристики циклiв деформування без врахування в'язкоi складовоi, яка

штучно додаеться в математичне моделювання вже на етапi визначення

теплогенерацiТ в матерiалi. Разом з тим, не надано оцiнки обцрунтованостi

цiсТ гiпотези та похибок моделi, якi доцiльно було б зробити на спрощених

тестових прикладах.

2. В рамках проведення експеримент€Lпьних дослiджень в роботi

розглянуто циклiчне деформування гумокордних матерiалiв на рiзних

достатньорежимах навантаження, проте в TeKcTi дисертацiТ не придiлено

уваги оцiнцi точностi та повторюваностi для кожного з них.



3. При розрахунку термо-напруженого стану пневматичноi шини не

враховано вплив температури на властивостi MaTepi-y, що може суттсво

вплинути на отриманi результати.

4. На жаJIь, у TeKcTi дисертацii у позначеннJIх с деякi невiдповiдностi та

неточностi, наприкJIад, рис 4.10 та 4.14 не мають пiдписiв на осях, що

ускладнюе роботу з текстом дисертацii. Також варто було б перекласти

позначення у рисунках з англiйськоi мови на украiнську.

5. У четвертому роздiлi бракуе узагальнюючоТ iнформацii щодо

залежностi деформацiй шини вiд режимiв роботи з урахуванням та без

урахування температури.

Але наведенi зауваження, не ставлять пiд cyMHiB вихiднi HayKoBi

положення iT ocHoBHi результати дослiджень, що пройшли достатню

апробацiю, та не знижують заг€Lльну позитивну оцiнку дисертацiйноi роботи.

Розробленi методи та моделi в дисертацiТ е сучасними, включають

використання математичних методiв та експериментaLльну перевiрку

основних положень. Щисертацiя написана професiйною технiчною мовою i за

оформленням вiдповiдае вимогам МОН Украiни.

Висновок про дисертацiю в цiлому та вiдповiднiсть iT

чинним вимогам.

,.Щисертацiйна робота Вязовиченко Юлii Андрiiвни <Термо-напружений

стан в'язкопружних гумокордних елементiв конструкцiй з урахуванням

розсiювання енергii при циклiчному деформуваннi>> за своiм змiстом

вiдповiдае паспорту спецiальностi 05.02.09 - динамiка та мiцнiсть машин.

,Щисертацiя с завершеною науково-дослiдною роботою, в якiй отриманi HoBi

науково-обЦрунтованi резуJIътати, що вирiшують акту€lльну науково-

прикладну задачу створення розрахункових методiв оцiнки термо-

напруженого стану машинобулiвних елементiв конструкцiй З

в'язкопружними ryмо-кордними композитами на ocHoBi дослiдження

процесiв самонагрiву, що формуються в результатi розсiювання енергii при



ЦИКлiЧНому деформуваннi та науково обгрунтованих пiдходiв до визначення

параметрiв НЩС у вiдповiдних композицiйних елементах.

Щисертацiйна робота вiдповiдае вимогам п.п. 9, 1l, |2 "Порядку

присудження наукових ступенiв", що затверджений постановою КМУ J\Ь5б7

вiд24 липня 2|0З року, якi пред'являються до кандидатських дисертацiй, а

здобувач Вязовиченко Юлiя Андрiiвна, заслуговус на присудження

наукового ступеня кандидата технiчних наук за спецiальнiстю 05.02.09 -
динамiка та мiцнiсть машин.
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