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1. Актуальність теми досліджень і її зв’язок з науковими програмами, 

планами та темами. 

В ринкових умовах аграрним підприємствам доцільно вирощувати й 

переробляти не тільки основні олійні культури – соняшник, ріпак, сою, льон, 

гірчицю, але й малопоширені, зокрема розторопшу, попит на яку стрімко 

зростає. Для отримання високоякісної олії, макухи і шроту з насіння таких 

культур необхідне впровадження нових технологій та переробного обладнання, 

адаптованого до незначних обсягів виробництва. Вирішення поставлених 

завдань дозволить віднести розторопшу плямисту до однієї з найбільш 

рентабельних сільськогосподарських культур. 

Для отримання високоякісної продукції (олії та макухи) з насіння 

розторопші плямистої необхідно виконати ряд технологічних операцій з 

підготовки насіння до відтискання олії на шнекових пресах. Найбільш 

вагомими підготовчими операціями є очищення олійного насіння від домішок, 

а також злущування насіннєвої оболонки з подальшим розділенням рушанки на 

лузгу і ядро. 

Доцільність реалізації необхідного комплексу підготовчих операцій 

зумовлена, наявністю твердої та еластичної оболонки, яка значно підвищує 

температуру відтискання олії і не дозволяє добувати її в режимі холодного 

пресування. Адже саме у цьому режимі найкраще зберігаються всі поживні 

речовини та жиро-кислотний склад, але при відносно зменшеному виході олії. 

Фізико-механічні властивості та хімічний склад насіннєвої оболонки не 

дозволяють отримати високоякісну олію в режимі холодного пресування. 



 
 

Вартість такої олії вища, ніж олій добутих гарячим пресуванням або 

методом хімічної екстракції. Крім того, лузга є джерелом різноманітних 

воскоподібних речовин та парафінів, які, потрапляючи у олію, значно 

погіршують її товарний вигляд, смакові якості, скорочують термін зберігання. 

Незначні обсяги переробки розторопші плямистої зумовлені недостатнім 

рівнем комплексних досліджень її як рослини в цілому, так і насіння, зокрема.  

Дисертаційне дослідження О.М. Сукача присвячене підвищенню 

ефективності злущування насіння розторопші плямистої конусним злущувачем 

перед відтисканням олії в результаті обґрунтування його параметрів та 

впровадження запропонованої технології переробки насіння.  

Дисертаційна робота виконана за науково-дослідною програмою 

“Розробка технічних засобів і ресурсоощадних технологій в землеробстві, 

рослинництві й тваринництві” (№ДР106U002075) факультету механіки та 

енергетики Львівського національного аграрного університету. 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна. 

Завдання, отримані результати досліджень, а також висновки, наведені у 

дисертаційній роботі у достатній мірі обґрунтовані теоретичними 

розрахунками, експериментальними дослідженнями та виробничими 

випробуваннями конусного злущувача насіння розторопші. Дослідження 

ґрунтуються на використанні основних положень вищої математики, 

теоретичної механіки, теорії машин і механізмів, також використовувались 

методи планування багатофакторних експериментів, регресійного аналізу, 

статистичного опрацювання результатів досліджень. Одержані математичні 

моделі перевірялись на відтворюваність та адекватність за допомогою критеріїв 

Кохрена і Фішера, що підтверджує високий ступінь обґрунтованості результатів 

дисертаційного дослідження.  

Автор опрацював 121 літературне джерело, що дозволило оцінити стан 

питання й шляхи його вирішення, використовуючи дослідження вітчизняних та 

зарубіжних вчених. 



 
 

Наукова новизна полягає у тому, що вперше розроблено модель процесу 

взаємодії насінин еліпсоїдної форми з рифленими робочими поверхнями 

злущувача та динамічні моделі руху насінин розторопші на ділянках 

ущільнення й злущування робочого органа, розроблено моделі навантаження 

рифлями насінин еліпсоїдної форми під час стиску і зсуву, визначено механіко-

технологічні властивості насіння розторопші плямистої, встановлено 

закономірності зміни продуктивності дозатора конусного злущувача й 

споживаної ним потужності, а також ефективності злущування насіння 

розторопші.  

Новизна запропонованих технічних рішень захищена 3 патентами 

України на корисні моделі № 71294, 83745, 83746.  

У повному обсязі дисертаційна робота доповідалась і отримала 

позитивний відзив на розширеному засіданні кафедри тракторів і автомобілів 

Львівського національного аграрного університету та науковому семінарі 

Луцького національного технічного університету. 

Результати дисертаційного дослідження відображені у восьми висновках. 

У першому висновку на основі аналізу господарської цінності 

розторопші плямистої, а також способів, технологічних схем і обладнання для 

сформульовано вимоги до режиму робочого процесу та засобів для злущування 

насіння розторопші з метою підвищення виходу високоякісної олії й отримання 

макухи підвищеної якості.  

Другий висновок зроблено на основі розробленої моделі взаємодії 

насінин розторопші еліпсоїдної форми з рифленими поверхнями робочого 

органа 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 й головні кривизни площин контакту. 

Встановлено, що кут повертання насінини відносно горизонтального 

повздовжнього перерізу не перевищує 11° , а крок при цьому не перевищує 

2 мм. Розрахункова сила злущування Тн(зл)  змінюється від 16,02 до 38,41 Н, 

залежно від параметрів рифлених робочих поверхонь.  



 
 

Третій висновок зроблений на основі теоретичної моделі взаємодії 

конусного злущувального робочого органа з насінинами розторопші, яка 

відображає закономірності зміни тиску на ділянках ущільнення і злущування. 

Згідно отриманих залежностей тиск на ділянці ущільнення змінюється від 1,01 

до 1,137 МПа. На ділянці злущування тиск набуває найбільшого значення 

0,42 МПа за швидкості переміщення насінин 1 м/c, а в її кінці прямує до нуля. 

На основі теоретичних досліджень розраховано продуктивність злущувача, що 

змінюється від 23,2 до 57,4 кг/год.  

У четвертому висновку відображені результати досліджень механіко-

технологічні властивості насіння розторопші плямистої. Встановлено розмірно-

масові показники, коефіцієнти і кути зовнішнього та внутрішнього тертя цілих 

насінин і злущених ядер різної вологості.  

Згідно результатів досліджень показників механічних властивостей 

насінин розторопші плямистої, середнє значення сили роздавлювання цілих 

насінин становить 86,9 Н та у 4,8 раза перевищує зусилля, необхідне для 

роздавлювання злущених ядер. Це засвідчує доцільність доповнення 

технологічної схеми переробки насіння розторопші плямистої такими 

операціями, як злущування насіння й сепарування лузги з масиву ядер перед їх 

переробкою на шнекових олійних пресах 

П’ятий висновок відображає результати з дослідження процесу 

злущування проведеного за допомогою спеціально розробленого пристрою і 

методики. Встановлено, що максимальне значення ступеня злущування  

Сзл = 25,7 % досягається за кроку рифлів tр  = 2,0 мм, кута між їх гребенями α′р = 

20º і зазору між робочими поверхнями Δр = 1,25 мм. Значення сили, Тн(зл) 

необхідної для злущування плодових оболонок змінюється в межах 17,7 – 

33,99 Н. Механічні показники насінин – тангенціальні навантаження й 

деформація, за яких еластичне деформування переростає у пластичне і 

злущуються оболонки насінин визначають вихідні умови для обґрунтування 

параметрів злущувальних засобів.  

Шостий висновок відображає результати досліджень експлуатаційно-

технологічних параметрів конусного злущувача насіння розторопші плямистої. 



 
 

На основі проведених трифакториних експериментів отримано математичні 

моделі впливу кута αр  підйому рифлів, зазору ∆рп  між рифленими робочими 

поверхнями, частоти обертання nк (x3) конусного ротора на продуктивність 

конусного злущувача і споживану ним потужність. Встановлено, що 

максимальна продуктивність злущувача Qзл становить 42,12, а мінімальна – 

27,11 кг/год.  

Сьомий висновок є результатом проведення багатофакторного 

експерименту, опрацювання якого дало змогу встановити коефіцієнт 

технологічної ефективності злущувача, що визначається кількістю злущеного 

насіння, вмістом цілих й подрібнених ядер та пилу. Найвищий коефіцієнт 

технологічної ефективності Eзл  = 0,29 дає змогу встановити раціональні 

параметри процесу і налаштувань конусного злущувача. 

Восьмий висновок характеризує практичну значущість результатів 

дисертаційного дослідження, розраховано річний економічний ефект від 

використання розробленого конусного злущувача насіння розторопші 

плямистої в комплексі із сепаратором рушанки і шнековим пресом. Результати 

проведених досліджень конусного злущувача насіння розторопші передано 

ПАТ “Ковельсільмаш” і можуть використовуватись для розробки та 

удосконалення злущувального обладнання. 

3. Повнота викладу матеріалів дисертації в наукових працях. 

Основний зміст дисертації висвітлено в 12 наукових працях, із них 6 – у 

фахових виданнях, 1 – міжнародному науково-метричному виданні;  

2 – матеріалах і тезах науково-практичних конференцій та форумів, 3 – 

патентах України на корисну модель. Загальний обсяг опублікованих праць 

становить 53 сторінки або 3,31 друк. арк. 

4. Значимість для науки та практики одержаних автором результатів 

Значимість теоретичних і експериментальних досліджень полягає у їх 

новизні: вперше розроблено математичну модель процесу взаємодії насінин 

еліпсоїдної форми з рифленими робочими поверхнями злущувача, динамічні 

моделі руху насінин розторопші через робочу зону злущувального робочого 



 
 

органа, моделі навантаження рифлями насінин еліпсоїдної форми під час 

стиску і зсуву.  

Запропоновано нову конструкційно-технологічну схему, розроблено і 

виготовлено конусний злущувач насіння розторопші плямистої, який 

забезпечує підвищення ефективності злущування насіння, збільшує вихід олії 

та покращує її якісні показники.  

Розроблено пристрій і методику дослідження механічних властивостей 

насіння розторопші плямистої під час зсуву, який впроваджено у навчальному 

процесі Львівського НАУ.  

5. Оцінка змісту дисертації, її завершеність.  

Дисертаційна робота складається зі вступу, п’яти розділів, загальних 

висновків і рекомендацій, списку використаної літератури із 121 найменування 

та 24 додатків. Загальний обсяг дисертації – 191 сторінка, основна частина 

викладена на 146 сторінках, містить 14 таблиць, 58 рисунків.  

У вступі обґрунтовано актуальність проблеми, чітко поставлено мету, з 

якої сформульовано завдання досліджень, визначено наукову новизну та 

практичне значення отриманих результатів, наведено дані про їх апробацію. 

У першому розділі “Стан питання і завдання досліджень” автор глибоко 

проаналізував біологічні особливості та господарську цінність розторопші 

плямистої, окреслив передумови для впровадження комплексної переробки її 

насіння. Проведений аналіз літературних джерел дав змогу обґрунтувати 

спрощену технологічну схему комплексної переробки розторопші плямистої, 

що базується на отриманні холоднопресованої олії в умовах малих переробних 

підприємств, Дана схема доповнена операціями злущування та відділення 

плодових оболонок з масиву рушанки, а макуха отримана в процесі переробки 

насіння розторопші, може використовуватись як сировина для приготування 

кормів. Здійснено аналіз конструкцій для руйнування плодових оболонок 

насіння олійних культур який свідчить, що використання існуючих машин для 

злущування насіння розторопші є не завжди ефективним.  

У другому розділі “Теоретичне обґрунтування параметрів конусного 

злущувача насіння розторопші плямистої” автором представлено моделі 



 
 

взаємодії насінин розторопші еліпсоїдної форми з рифленими робочими 

поверхнями відображає залежності від кроку tр  рифлів таких показників, як кут 

α повертання насінин у процесі злущування, нахил дотичної до насінин в точці 

контакту насінини з рифлею й головні кривизни К1  і К2  поверхонь контакту. 

Автором представлено вираз для визначення продуктивності злущувача Qзл  в 

залежності від частоти обертання nк  конусного ротора і кута підйому αр . Також 

наведено динамічну модель руху насіння на ділянці ущільнення робочого 

органа у вигляді диференціальних рівнянь руху виділеного елементарного 

об’єму на цій ділянці. Відображено розподіл тиску на ділянках ущільнення й 

злущування. 

У третьому розділі “Програма і методика експериментальних 

досліджень” наведено програму і методики досліджень з метою отримання 

вихідних даних для розрахунків, перевірки теоретичних результатів, 

залежностей і моделей, а також їх уточнення й доповнення, експерименти 

здійснено з використанням розроблених та існуючих пристроїв, приладів й 

обладнання. Здобувач запропонував програму дослідження механіко-

технологічних властивостей насіння розторопші плямистої, процесу 

злущування, продуктивності дозатора, продуктивності й споживаної 

злущувачем потужності та узагальненого показника ефективності злущування 

розробленого засобу. 

Четвертий розділ “Результати експериментальних досліджень” містить в 

собі результати досліджень механіко-технологічних властивостей насіння 

розторопші, процесу злущування, параметрів дозатора та конусного злущувача. 

Встановлені показники механічних властивостей окремих насінин та злущених 

ядер під час стиснення й тангенціального навантаження дали можливість 

автору обґрунтувати обмеження на допустимі навантаження і деформацію за 

яких ядро розторопші залишається неушкодженим. Також наведено результати 

досліджень найбільш вагомого показника роботи злущувача – коефіцієнта 

технологічної ефективності Eзл . Коефіцієнт технологічної ефективності  0,28 і 

продуктивність конусного злущувача 42 кг/год досягаються, якщо кут підйому 



 
 

рифлів αр = 36 – 37º, зазор Δрп між робочими поверхнями знаходиться в межах 

0,875 – 1,068 мм, а частота обертання конусного ротора nк = 62 об/хв. 

У п’ятому розділі “Виробничі випробування і економічна ефективність 

конусного злущувача насіння розторопші плямистої” наведено результати 

випробувань експериментального зразка конусного злущувача, а також оцінку 

економічної ефективності використання злущувача, яка визначалась шляхом 

порівняння експлуатаційних і економічних показників двох технологій 

переробки насіння – запропонованої та базової. Запропонована технологія 

передбачає використання конусного злущувача насіння розторопші у комплексі 

із сепаратором рушанки та шнековим олійним пресом, внаслідок чого 

збільшується вихід олії на 59,11 % порівняно з базовою технологією без 

злущування насіння. Річний економічний ефект від використання розробленого 

конусного злущувача насіння розторопші плямистої в комплексі із сепаратором 

рушанки та шнековим олійним пресом становить 192 тис. грн. 

6. Ідентичність змісту автореферату й основних положень дисертації.  

Текст автореферату дисертації дає підстави стверджувати, що за структурою та 

змістом він відповідає вимогам МОН України. У тексті автореферату 

відображено основні положення, зміст, результати і висновки дисертаційного 

дослідження. Зміст автореферату та основні положення дисертації є 

ідентичними. В авторефераті наведено список праць за темою роботи й вказано 

обсяг теоретичних і експериментальних досліджень опублікованих автором 

самостійно та у співавторстві.  

Зміст дисертаційної роботи відповідає її назві. Дисертація добре 

структурована, чітко сформульовано мету і задачі досліджень й запропоновано 

шляхи їх вирішення, а отримані результати знайшли відображення у висновках. 

Робота написана на достатньому науковому рівні, достатньо ілюстрована та 

оформлена відповідно до існуючих вимог ДАК щодо дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата технічних наук.  

 

7. Зауваження до дисертаційної роботи та її автореферату:  

дисертаційна робота 



 
 

-  Характеристику предмету досліджень можна представляти більш 

стисло; 

- У першому розділі можна було б приділити більше уваги аналізу 

конструкцій і засобів для відокремлення плодових оболонок саме шляхом 

зсуву; 

- З рисунку 2.2 не зовсім зрозуміло як розміщені рифлі під кутом  нахилу 

α′р  між їх гребенями; 

- Рисунок 2.8. не вирізняється інформаційним змістом і не до кінця 

зрозуміло які результати він відображає; 

- У таблиці 4.11 «План-матриця та результати трифакторного 

експерименту з досліджень технологічної ефективності конусного злущувача», 

або ж у додатках слід було ширше представити показники ефективності, а саме 

кількість не злущеного насіння, пошкодженого насіння, пилу, тощо; 

- В основному змісті дисертації, нажаль, відсутня інформація про 

порівняння результатів теоретичних та експериментальних досліджень. 

автореферат 

- Позначення на осях рис. 3 бажано було б представити реальними 

значеннями. За таких умов супровідний текстовий аналіз був би більш 

переконливим і зрозумілим; 

- На стор.7 під одним позначенням Δτн фігурують різні визначення – 

тангенціальне переміщення (по тексту) і деформація (в назві рис. 5);   

- При аналізі результатів моделювання з посиланням на рис. 5 мова йде 

про зв'язок між параметрами які не представлені на даному рисунку;  

- Результати експериментальних досліджень, представлені рівняннями 

регресії в натуральних величинах, полегшують їх сприйняття та розуміння 

порівняно з кодованими значеннями, яким віддана перевага автором. 

Наведені вище зауваження в цілому не є визначальними, деякі з них 

мають рекомендаційний характер та вказують напрями для подальших 

досліджень, тому в цілому дисертаційна робота може бути оцінена позитивно. 

 

 



 
 

8. Висновок.  

Дисертація виконана на достатньо високому науково-технічному рівні, за 

відповідними напрямками паспорту спеціальності, вважається завершеною 

науково-дослідницькою роботою, яка за актуальністю теми, науковою 

новизною і практичною значимістю отриманих результатів повністю відповідає 

п. 9, 11, 13 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 

звання старшого наукового співробітника», затвердженого постановою 

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

Михайлович заслуговує присудження наукового ступеня кандидата технічних 

наук зі спеціальності 05.05.11 – машини і засоби механізації 

сільськогосподарського виробництва.  

 


