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Актуалыисть теми дисертацн

Подана до захисту робота направлена на пщвищення ефективност! 
сучасних технолопй обробггку грунту, зокрема операци боронування грунту 
голчастими боронами з метою покращення якост1 виконання технолопчно! 
операци та покращення енергетичних показншав процесу.

Основна мета поверхневого оброб1тку грунту полягае в тому, щоб 
привести його до оптимального стану для росту культурних рослин, 
використовуючи для цього р13Н1 робоч1 органи пасивноУ та активноТ дп.

Перспективн1сть знарядь з безприводними ротащйними робочими 
органами у наступному:

-вони здатш працювати в ргзних умовах, на легких 1 середн1х грунтах за 
мехашчним складом забезпечують 1нтенсивне кришшня поверхневого шару 
грунту;

-так1 знаряддя не вимагають складно! 1 ненад1йноТ системи приводу вщ 
ВВП трактора;

-на вщм1ну вщ робочих орган1в розпушувального типу, вони здатш 
самоочищатися вщ рослинних решток та налиплих частинок грунту.

До переваг безприводних ротацшних робочих орган1в в1дносяться 
також:

-низька енергоемшсть;
-простота конструкцп та висока надшшсть;
-здатшсть пацювати на високих швидкостях, що дозволяе максимально 

використовувати енергетичш можливост1 сучасних енергетичних засоб1в.
Актуальн1сть теми дано'1 дисертаци пщтверджуеться тим, що дана 

робота виконана вщповщно до цшьово! комплексно! програми «Науков1 

засади розвитку техн1чно! пол1тики в агропромисловому комплекс! Украши», 
тема 06.2.4 «Розроблення техн1чних засобгв визначення агротехн1чних 
показниюв грунтообробних машин», № держреестрацй 011Ш008669 та



науково-техшчно"! программ «Науков1 засади розвитку пол1тики та 
модершзацЙ агропромислового комплексу Украши», тема 03.3.1 «Наукове 
супроводження штенсифкацЙ розробки та пщготовки до сершного 
виробництва нових машин 1 обладнання, в тому числ1 на р1вш регионального 
машинобудування» № держреестрацй 0114Ш05391.

Дослщження, результати яких наведеш в дисертацй, виконувались 
вщповщно до державних науково-техшчних програм з прюритетних 
напрямюв розвитку науки 1 техшки, що також вказуе на актуальнють обрано'1 

теми.

Стушнь обгрунтованосп та достов1рност1 наукових положень, 

ВИСНОВК1В 1 рекомендацш, сформульованих у дисертацй

Науков1 положения, висновки 1 рекомендацй, сформульоваш у 
дисертацй, е достов1рними 1 належним чином обгрунтованими. Це 
досягаеться коректним застосуванням основних положень теорЙ мехашзм1в 1 

машин, теоретично‘1 мехашки та вищоТ математики у теоретичных 
дослщженнях взаемодЙ голчастих дисюв борони з грунтом, а також пщ час 
теоретичного анал1зу плоско-паралельного руху дисюв з голками по грунть 
Анал1з побудованих математичних моделей взаемодЙ секцш голчатоУ борони 
з грунтом здшснювався за допомогою прикладних 1 розроблених програм на 
ПЕОМ. Експериментальт досл1дження процесу поверхневого розпушення 
грунту проводились на основ1 системного тдходу, статистичного 
опрацювання 1нформацЙ, планування багатофакторного експерименту, а 
також 13 застосуванням сучасних прилад1в та обладнання.

Висновки дисертац1Йно1 роботи, яю викладен1 в дев'яти пунктах, е 
достатньо обгрунтованими та в1ропдними 1 в1дпов1дають аргументацЙ, яка 
наведена в розд1лах дисертацй. Достов1рнють представлених висновюв 
Грунтуеться на використанш сучасних апробованих метод1в 1 засоб1в обробки 
результат1в досл1джень.

Висновок перший теоретично 1 експериментально шдтверджуе 
необхщн1сть оброб1тку грнту боронами 13 змшними голками, кут загострення 
яких найбшып в1дпов1дае стану оброблюваного середовища.

Висновок другий стосуеться теоретичных дослщжень перемщення 
дисюв борони з голками по грунт1 в поздовжньо-вертикальн1й площиш, 
встановлено характер руху дисюв 1 голок бор1н, швидкост1 точок дисюв 1 

голок.
У третьому висновку вказано, що результат роботи борони залежить вщ 

ступеня синхрон1зацЙ дЙ голок р1зних дисюв на грунт. Встановлено, що за 
умов р1вном1рного руху центра диска, заглиблення одше'Г голки у грунт 1



вих1д 13 нього вщбуваеться за значень кута проколювання грунту, тобто кута 
повороту диску, вдв1Ч1 бшыыого за кут повороту диска.

У висновках четвертому та п’ятому викладеш результати теоретичних 
дослщжень. Встановлено, що робота, яка витрачаеться на проколювання 
грунту голками, зростае 13 збшыпенням юлькосп дисюв з голками, сили '!х 
тиску на грунт, глибини занурення голок, довжини гону та 31 зменшенням 
рад1уса диска 1 кута м1ж голками в диску. Отримаш р1вняння регресй, яю 
встановлюють величину зусилля в1д деформацп грунту за р!зних значень 
конусносп плунжера 1 встановлено, що збшыпення кута призводить до 
зростання сили опору, що д\е на грунт та одночасно здшснюе його 
руйнування.

У шостому та сьомому пунктах висвгглет результати 
експериментальних дослщжень, встановлено, що результуючий тяговий отр  
голчато’1 борони залежно вщ кута загострення менший у пор1внянш з 
секщею культиватора УСМК-5,4 на 17-30%. На основ1 отриманих результапв 
отримаш р1вняння регресп та побудоваш залежност1, що описують 
взаемозв’язок м1ж зусиллям опору та кутом загострення, швидюстю та 
глибиною занурення голки.

Восьмий пункт сформульований на шдстав1 багатофакторного 
експерименту, встановлен1 показники якост1 розпушеня грунту залежно в1д 
кута загострення голок.

Дев'ятий пункт св1дчить про доцшьн1сть застосування дискових 
голчастих бор1н з зм1нними голками. Опкуваний р1чний економ1чний ефект 
В1Д впровадження розробки складае 5051 грн.

Висновки, що зроблеш у дисертацшнш робот1, а також науков1 

положения та рекомендацй е достов1рними, так як вони у достатнш М1р1 

обгрунтован1.

Наукова новизна отриманих результате та повнота Ух викладу в 

опублжованих працях

Наукова новизна отриманих результапв полягае у тому, що вперше 
встановлено, що за умов р1вном1рного руху центра диска, заглиблення одн1е*1 

голки в грунт 1 вих1д 13 нього вщбуваеться за значень кута проколювання 
грунту, тобто кута повороту диска, удв1Ч1 бшьшого кута повороту диска за 
умов опускания кшця його голки та и заглиблення в грунт на повну глибину, 
а також отримано залежшсть для визначення сили, яку необхщно прикласти 
до кожно1 голки зверху вниз для заглиблення Тх у грунт та виконання 
прокол1в, вщ тангенса кута голки, глибини занурення, а також коеф1щента 
тертя голки з грунтом.



Розроблеш теоретичш основы вдосконалення технолопчних процес1в 
оброб1тку грунту голчатими боронами, кут загострення голок яких може 
змшюватися, та експериментально доведено безпосереднш вплив Ух 
параметр1в на експлуатацшно-економ1чш показники використання знаряддя.

Основш науков1 положения дисертацй в достатшй м1р1 опублковаш у 
фахових наукових виданнях Украши. За результатами дослщжень 
опублшовано 15 наукових працях, з них 10 -  у фаховому виданнях, 2 -  
закордонш публжацЙ, 3 - патенты Украши на корисш модель

Важливкть для науки й практики отриманих автором результате, 

а також рекомендацн щодо Тхнього використання

Виробничу апробацйо запропонованого техшчного р1шення здшснено 
на полях Украшського науково-дослщного шституту прогнозування та 
випробування техн1ки та технологш для с.-г. виробництва 1мен1 Леонща 
Погоршого. Результати дослдаень щодо удосконалення технолопчних 
процес1в поверхневого оброб1тку грунту голчатими боронами, як1 мають 
Р13Н1 кути загострення, використовуються пщприемством ПАТ 
«Уманьферммаш» при модерн1зацЙ 1снуючих 1 розробленш нових 
грунтообробних машин 1 знарядь. Техн1чна новизна виконаних розробок 
шдтверджена патентоми Украши на корисну модель (№ 77789 в1д 
25.02.2013р. «Голчата борона», № 82771 вщ 12.08.2013р. «Дводискова 
голчата борона», № 98490 вщ 27.04.2015р. «Борона голчата»).

Використання результате дослщжень з оптим1зацп технолопчних 
процес1в оброб!тку грунту, в тому числ1 мшкого поверхневого рихлення в 
практичнш д1яльност1 агроп1дприемств, дае можливкть розв’язати ключове 
завданя — пщвищити ефективнють виробництва завдяки управл1нню 
технолопчними процесами, застосовуючи синтезован1 п1д певш виробнич1 

умови машини 1 знаряддя.

Оцшка зм1сту дисертацй та н завершен1сть у цшому

Дисертацш ТТТевчука В.В. е завершеною квал1ф1кащйною науковою 
працею, яка складаеться 13 вступу, п’яти роздш1в, загальних висновюв 1 

рекомендащй, списку використаних джерел 13 150 найменувань та 54 
сторшок додатк1в. Повний обсяг робота складае 156 стор1нок основного 
тексту, 56 рисунюв 1 13 таблиць.

Мова 1 стиль викладення зм1сту, оформления дисертацй та автореферату 
вщповщають вимогам, яю ставляться до квал1ф1кащйних наукових праць.

Висновки дисертацй е конкретными 1 вщображають основн1 теоретичн1 

та експериментальш результати. За свош зм1стом дисертащя Шевчука В.В.



вщповщае паспорту спещальност1 05.05.11 -  машини 1 засоби мехашзацЙ 
сшьськогосподарського виробництва.

Змют автореферату у повнш м1р1 вщображае результати дисертацй', 
висновки у дисертацй та автореферат! повшстю сшвпадають.

Змют дисертацй за роздшами викладений у лопчнш послщовност! та 
достатньо про!люстрований графшами, рисунками 1 схемами. Дисертащя та 
автореферат оформлен! зпдно вимог ВАК Украши 1 не перевищують за 
обсягом встановлеш норми.

Основш зауваження до дисертацй* та н автореферату

1.У роздш1 1.1 дисертацй визначення поняття «грунту», «щшьност1» 
доцшьно було б не наводити, адже це загальновщом! визначення.

2. У дисертацй та и автореферат! шчого не сказано, чи можна
розроблену ДИСКОВу Зубову борону ВИКОрИСТОВуваТИ у КОНСТруКЩЯХ 1НШИХ
грунтообробних машин (наведений приклад з культиватором УСМК-5,4).

3. Представлений рис.2.2 -  Вигляд дводисково! борони, подано у 
перевернотому вигляд1, а на рис.2.3 пояснения даеться росшською мовою. 
Тому щ момента потр1бно було б у дисертацй поправити.

4.3 роздшу 2.1 ст. 45 дисертацй рис.2.4 не зрозумшим е формулювання: 
«а -  голка менш гостра, б -  голка середньогостра, в — голка бшьш гостра». 
Необх1дно вказати меж1 кут1в загострення .

5. В роздш 2.2 ст. 52 використовуеться умовне позначення (гдг -  рад1ус 
диску борони з голками), а на рис.2.5-2.7 не вказуеться. Необхщно було б 
його вказати.

6. В роздш 3 доц1льно було б вказати методи визначення зони 
деформацй грунту голчатими робочими органами з ргзними кутами 
загострення.

7. В роздш 4 бажано навести залежносп змши зони деформацй грунту 
голчатими робочими органами з р1зними кутами загострення для р1зних титв 
грунт1в з метою оптим!зацЙ режимов робота дискоао! борони.

8. В робот! позначення ак подаеться як «кут конусност1 голки» або «кут 
загострення голки», бажано зупинитись на одному з них.

9. Економ1чну ефектившсть використання експериментально'1 секцЙ 
ДИСК0В01 голчато’1 борони СЛ1Д було проводити не ТШЬКИ у ПОр1ВНЯННЯ 3 
сершною секц1ею культиватора УСМКА -5,4, а 1 секц1ями ротац1Йно1 мотики.

Вказаш зауваження не знижують науково'1 та практично! щиност! 
дисертащйно"1 робота 1 не впливають на позитивну и оц1нку в цшому. За 
свош зм1стом та обсягом дисертацгя вхдповщае вимогам ВАК Украши.



Висновок
Дисертацшна робота Шевчука Вггал1я Вшторовича е завершеною 

науковою працею, в якш отримаш нов1 науково обгрунтоваш результати, що 
в сукупност1 вир1шують конкретну наукову задачу -  пщвищення якосп 
обробггку грунту завдяки вдосконаленню технолопчних процес1в та 
конструкцй голчато1 борони, кут загострення яко! може зм1нюватися .

Наукова новизна та практичне значения отриманих автором результате 
заслуговують позитивно'1 оцшки. Ус1 задач1, як! поставлен! в дисертацшнш 
робот1, розв’язаш на надежному науковому р1вш. Вказаш зауваження не 
зменшують науково!’ та практично! цшноси подано! дисертацй.

Змют автореферату в достатнш м1р1 ввдображае науков1 положения, 
висновки 1 рекомендацЙ, яю сформульоваш в дисертацй. Висновки у 
дисертацй та Г! автореферат! повнютю ствпадають.

Опублшоваш матергали у наукових фахових виданнях в достатнш М1р1 

розкривають основш результати дисертацй, а змют дисертацй повшстю 
вщповщае паспорту спещальност1 05.05.11 -  машини 1 засоби мехашзацй 
сшьськогосподарського виробництва.

Дисертацшна робота Шевчука В!тал1я Впсторовича на тему 
“Обгрунтування параметр1в та режим1в роботи голчато! борони е 
завершеною квагпфшацшною науковою працею, вщповщае вимогам ВАК 
Украши до кандидатських дисертацш, а и автор Шевчук Вггалш Вшторович 
заслуговуе присвоения йому наукового ступеня кандидата техшчних наук за 
спещальнютю 05.05.11 — машини 1 засоби мехашзацй сшьськогосподарського 
виробництва.
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