
ВІДГУК 
 

офіційного опонента Кірчука Руслана Васильовича 

 на дисертаційну роботу Сукача Олега Михайловича на тему “Розробка і 

обґрунтування параметрів конусного злущувача насіння розторопші 

плямистої”, представлену на здобуття наукового ступеня кандидата технічних 

наук за спеціальністю 05.05.11 – машини та засоби механізації 

сільськогосподарського виробництва 
 

Актуальність теми досліджень 
 

Здорове харчування людини і годівля тварин потребує продуктів із 

високою біологічною і фізіологічною цінністю. Тому слід приділяти увагу 

використанню олійній сировині із збалансованим вмістом комплексу жирних 

кислот, активних ліпідів, білків, мінеральних елементів. Зростає потреба у 

продуктах, які зменшують дію шкідливих впливів через стан навколишнього 

середовища. До цієї категорії можна віднести продукти переробки розторопші 

плямистої, які використовуються у медицині, харчовій галузі та у тваринництві. 

При згодовуванні тваринам макухи чи шроту з насіння розторопші 

покращуються показники збереженості молодняку, приріст живої ваги, 

підвищується якість м’яса, збільшується рентабельність відгодівлі загалом. 

Перспективною є технологія виробництва хлібобулочних виробів з 

додаванням макухи насіння розторопші плямистої. 

Для покращення виходу олії з насіння варто виконувати попередню 

підготовку насіння шляхом відділення оболонок від ядер, що сприяє 

підвищенню олійності сировини, що переробляється. Це підвищує 

продуктивність технологічного устаткування, оскільки машини й апарати не 

завантажуються низькоолійним матеріалом. Покращується якість олії. 

Відділення насіннєвих оболонок від ядер корисна тим, що тканини 

оболонок пористі й інтенсивно поглинають олію. Це призводить до зменшення 

втрат олії в процесі її виробництва. Відділення оболонок слід проводити для 

зниження енергоємності технологічних операцій подрібнення і пресування. 

Усе це свідчить про актуальність,  теоретичне й практичне значення 

дисертаційного дослідження. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень та висновків, 

сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна 
 

 Наукові положення, висновки та рекомендації, які викладені у роботі, є 

новими, достовірними та науково обґрунтованими. Дані положення базуються 

на отриманих результатах теоретичних і експериментальних досліджень 

запропонованої технології та засобу злущування насіння розторопші плямистої 

та її подальше переробку на олію. 

 Виходячи з актуальності теми, автором була поставлена мета та 

сформульовані завдання досліджень, вирішення яких дозволило підвищити 

ефективність злущування насіння розторопші плямистої перед відтисканням 

олії завдяки розробці конусного злущувача насіння й обґрунтуванню його 

параметрів. 



 Теоретичні дослідження здійснювали з використанням положень 

теоретичної механіки, методів диференціального числення та математичного 

моделювання. В експериментальних дослідженнях використали 

загальноприйняті й розроблені методики і обладнання, методики планування 

багатофакторного експерименту. Результати досліджень оброблено згідно з 

положеннями теорії ймовірностей і математичної статистики.  

 Основні наукові положення за результатами досліджень відображені у 

восьми пунктах загальних висновків. 

Висновок перший констатує, що запропоновано нове вирішення 

науково-прикладної задачі, яке полягає у підвищенні ефективності злущування 

насіння розторопші плямистої перед відтисканням олії завдяки розробці 

конусного злущувача насіння й обґрунтуванню його параметрів. Це досягається 

забезпеченням встановленого режиму злущування насіння, за якого 

відокремлюються плодові оболонки від ядер насінин. 

У другому висновку відзначається, що вперше розроблено модель 

взаємодії насінин розторопші еліпсоїдної форми з рифленими робочими 

поверхнями та отримано залежності від кроку рифлів таких показників, як кут 

повертання насінин у процесі злущування, нахил дотичної до насінини у точці 

контакту насінини з рифлею. 

Третій висновок засвідчує, що розроблені моделі взаємодії конусного 

злущувального робочого органа з насінинами, які відображають залежності 

розподілу тиску на ділянках ущільнення і злущування, а також залежності 

продуктивності злущувача. 

У четвертому висновку наведено дослідження механіко-технологічних 

властивостей насіння розторопші плямистої. Згідно отриманих результатів 

середнє значення сили роздавлювання цілих насінин у 4,8 раза перевищує 

зусилля, необхідне для роздавлювання злущених ядер.  

У п’ятому висновку наведені параметри механізму злущувача, а саме: 

значення ступеня злущування, крок рифлів, кут між їх гребенями і зазор між 

робочими поверхнями. Встановлені показники підтверджують, що зі 

збільшенням кута між повздовжніми осями рифлів зменшується тангенціальна 

деформація насінин й сила злущування плодових оболонок внаслідок ковзання 

рифлями. 

У шостому висновку зазначено, що на продуктивність конусного 

злущувача найбільше впливають кут підйому гвинтових рифлів і частота 

обертання конусного ротора. Розраховані параметри, при яких досягається 

максимальна і мінімальна продуктивність механізму злущування. 

У сьомому висновку автором вказано, за яких умов досягається 

максимальний коефіцієнт технологічної ефективності злущувача і 

обґрунтовуються значення  кута підйому рифлів, зазору між робочими 

поверхнями та частота обертання ротора. 

У восьмому висновку зазначається, що річний економічний ефект від 

використання розробленого конусного злущувача насіння розторопші 

плямистої в комплексі із сепаратором і шнековим пресом становить 192 тис. 

грн. Розроблений злущувач переробляє за годину 42 кг насіння і може 

ефективно використовуватися у малих переробних цехах 

сільськогосподарських підприємств. 



Усі пункти висновків випливають із результатів досліджень, наведених 

автором в дисертаційній роботі. 
 

Наукова новизна отриманих результатів 
 

Наукова новизна полягає в тому, що вперше створена модель процес 

взаємодії насінин еліпсоїдної форми з рифленими злущувальними робочими 

поверхнями та розроблено моделі руху насінин розторопші на ділянках 

ущільнення й злущування робочого органа, розроблено моделі навантаження 

рифлями насінин еліпсоїдної форми під час стиску і зсуву,  вперше отримано 

теоретичні залежності, що характеризують поворот насінин між 

злущувальними робочими поверхнями, визначено механіко-технологічні 

властивості насіння розторопші плямистої,  отримано закономірності зміни 

продуктивності дозатора конусного злущувача, ступеня злущування насіння, 

продуктивності й споживаної злущувачем потужності, а також ефективності 

злущування насіння розторопші.  

Новизна запропонованих технічних рішень захищена 3 патентами 

України на корисні моделі № 71294, № 83745, № 83746.  
 

Практичне значення одержаних результатів 
 

За результатами досліджень запропоновано нову  

конструкційно-технологічну схему, розроблено і виготовлено конусний 

злущувач насіння розторопші плямистої, який забезпечує підвищення 

ефективності злущування насіння перед відтисканням олії. Даний механізм 

можна використовувати в переробних цехах сільськогосподарських 

підприємств, у науково-дослідних установах.  

Результати проведених досліджень конусного злущувача насіння 

розторопші плямистої передано ПАТ “Ковельсільмаш”, схвалено, і можуть 

бути використані під час розробки та удосконалення обладнання для переробки 

насіння олійних культур.  
 

Повнота опублікованих основних результатів дослідження 
 

За результатами наукових досліджень автором опубліковано 12 

наукових праць, із них 6 – у фахових виданнях, 1 – у міжнародному науково-

метричному виданні; 2 – у матеріалах і тезах науково-практичних конференцій 

та форумів, 3 – патенти України на корисну модель. Загальний обсяг 

опублікованих праць становить 53 сторінки або 3,31 друк. арк. 
 

Оцінка змісту роботи в цілому 
 

Дисертаційна робота Сукача О.М. представляє собою закінчену наукову 

працю і складається із вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних 

джерел із 121 назв та 24 додатків. Основна частина викладена на 146 сторінках, 

містить 58 рисунки і 14 таблиць. 

У вступі, згідно з вимогами, обґрунтовано актуальність теми, 

сформульовано мету та задачу досліджень, вибрано об’єкт і предмет 



досліджень, відображено основні методи досліджень, визначено наукову 

новизну і практичну цінність отриманих результатів. 

Перший розділ присвячений аналізу біологічних особливостей та 

господарського значення розторопші плямистої, а також способів, 

технологічних схем і засобів злущування олійного насіння. Огляд літературних 

джерел показав, що насіння розторопші використовується як сировина для 

виробництва медичних препаратів, олії, кормів і як рослинний замінник 

антибіотиків. 

До недоліків першого розділу можна віднести надто деталізований опис 

біологічних особливостей розторопші плямистої і мало уваги приділено аналізу 

існуючих теоретичних досліджень процесу злущення насіння. 

У другому розділі викладено загальну методику досліджень; теоретичні 

передумови вдосконалення конструкції злущувача; показники перерізу рифлів 

робочих поверхонь; розподіл тиску за площиною контакту  

еліпсоїдної насінини розторопші з рифлею; характер зміни нормальних 

напружень у насінині; залежність сили зсуву від деформації насінини; розподіл 

тиску на ділянках ущільнення і злущування робочого органу; продуктивність 

злущувача. Отримані параметри механізму дозволять підвищити ефективність 

переробки злущеного насіння на шнекових пресах, а також сприятимуть 

покращенню якості олії. 

Як недолік, можна зазначити те, що в п. 2.1 продовжується аналіз 

відомих робіт, а тому такі матеріали доцільно було б подати в першому розділі. 

Теоретичні викладки надто переобтяжені математичними перетвореннями 

виразів, що можна було б опустити, або винести їх у додатки. 

У третьому розділі запропоновано програму і методику проведення 

експериментальних досліджень. Наведено лабораторне обладнання, прилади та 

апаратура, розроблені експериментальні установки, які використовувалися для 

проведення досліджень, а саме: механіко-технологічних властивостей насіння 

розторопші плямистої, процесу злущування, продуктивності дозатора, 

продуктивності й споживаної злущувачем потужності. 

Методика проведення експериментальних досліджень надто 

деталізована. Недоцільним є детальний опис методик у п.3.2.1 та 3.2.2. 

У четвертому розділі наведені результати досліджень механіко-

технологічних властивостей насіння розторопші, процесу злущування, 

параметрів дозатора та конусного злущувача. 

Як недолік можна зазначити, що при побудові графічних 

експериментальних залежностей не вказуються експериментальні точки, на 

основі яких виконується побудова. 

У п’ятому розділі представлено результати випробувань 

експериментального зразка конусного злущувача,  а також оцінку економічної 

ефективності використання злущувача в комплексі з сепаратором та шнековим 

олійним пресом відповідно до запропонованої технології переробки насіння. 

В п’ятому розділі доцільно було б представити спрощені залежності для 

інженерного розрахунку і проектування злущувача насіння, що отримуються в 

результаті досліджень. 



Оцінюючи дисертаційну роботу, слід зазначити, що вона є закінченою і 

вирішує поставлені завдання. Зміст, форма подачі матеріалу та стиль 

викладення відповідають вимогам до кандидатських дисертацій. 
 

Відповідність автореферату основним положенням дисертації 
 

Зміст автореферату у достатній мірі відображає основні положення та 

результати дисертаційної роботи, висновки в дисертації та в авторефераті 

повністю співпадають. 
 

Загальні зауваження до дисертаційної роботи 
 

1. Перший розділ дещо переобтяжений інформацією про біологічні 

особливості,  господарське значення розторопші плямистої. Однак мало уваги 

приділено аналізу існуючих теоретичних досліджень процесу злущення 

насіння. 

2. Незрозуміло з якою метою використовується термін «злущення» 

замість відомого в літературі терміну «обрушування». 

3. Розділ 2 містить відомі залежності і математичні перетворення, що 

можна було б опустити, або винести їх у додатки, зокрема (2.4), (2.5), (2.7), (2.8) 

та ін. 

4. Аналізуючи пляму контакту, що виникає при навантаженні насінини 

під час стиску (п.2.3), нормальна сила Рн прикладена в точці, хоча, фактично, 

контакт рифлі із насіниною  відбувається на відрізку певної довжини.  

5. Вирази (2.1) та (2.33) є ідентичними, а рис.2.8 та рис.2.9 не містять 

назв осей ординат, що утруднює їх сприйняття. 

6. Дослідження фрикційних властивостей та розмірно-масових 

характеристик насіння розторопші плямистої п.3.2.1 та п.3.2.2 проводились  за 

відомими методиками. Тому детальних їх опис є зайвим. 

7. Назву осі ординат рис.4.1 та рис.4.2 «частість спостережень»  варто 

було б замінити терміном «щільність або густина розподілу». 

8. На отриманих графіках залежності сили стиску від деформації 

(рис.4.5), продуктивності дозатора від частоти обертання (рис.4.8) слід вказати 

експериментальні точки, за якими вони побудовані.  

9. При регресійному аналізі п.4.4 та п.4.7.1 замість дослідження функції 

відгуку на екстремум до уваги приймалася лише форми поверхонь відгуку, які 

будувались при сталому значенні одного з трьох факторів. Такий пошук 

екстремуму є некоректним. 

10. Розділ 5 дисертації варто було б доповнити спрощеними 

залежностями для інженерного розрахунку і проектування злущувача насіння, 

що отримуються в результаті виконаних досліджень. 

11. В якості позначення додатку використана літера “Г” (Додаток Г1, 

Г2,Г3 та Г4), що непередбачено  вимогами до оформлення дисертаційних робіт. 

Окрім того, при позначенні додатків А.1,А.2 і т.д., Б.1,Б.2 і т.д. пропущений 

розділовий символ «.». 
 

 

 



Висновок 
 

В цілому дисертаційна робота Сукача Олега Михайловича  є 

завершеною науково-дослідною роботою, що має теоретичне і практичне 

значення в сільськогосподарській та переробній галузі, містить нові рішення 

актуальної науково-практичної задачі. Актуальність, практичне значення, 

новизна і завершеність досліджень, обґрунтування і достовірність висновків 

заслуговує позитивної оцінки. 

Вказані недоліки не знижують наукового та практичного рівня 

дисертаційної роботи і не впливають на позитивну оцінку в цілому. 

Зміст і структура дисертації відповідають паспорту спеціальності 

05.05.11 - машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва, а 

також вимогам п.11 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння 

вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013р. № 567, а її автора Сукач Олег 

Михайлович заслуговує присудження наукового ступеня кандидата технічних 

наук за спеціальністю 05.05.11 - машини та засоби механізації 

сільськогосподарського виробництва. 

 

 

 
 


