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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Волоський горіх – це довговічне дерево заввишки до 

35 м, яке вирощують здебільшого для отримання цінних їстівних плодів– горіхів. 

Агрокліматичні умови України сприяють вирощуванню цієї культури, основні 

насадження якої зосереджені у західному регіоні України, особливо у Чернівець-

кій області. Горіхи містять жири, білки, вуглеводи, а також вітаміни, дубильні й 

ароматичні речовини. Тому плоди мають багатоцільове використання, зокрема в 

харчовій, олійній, лікарській і косметичній галузях. 

Стримувальний фактор збільшення вирощування волоських горіхів – це  

недостатній рівень механізації технологічних процесів, які першочергово потре-

бують підвищення продуктивності. 

Горіхові насадження в Україні часто не відповідають вимогам підготовки 

до використання плодозбиральних машин, і урожай збирається вручну. Іноді за-

стосовують допоміжні засоби для полегшення умов праці, але продуктивність і 

повнота збирання при цьому доволі низькі. 

У насадженнях, підготованих до механізованого збирання, дедалі ширше 

плоди збирають машинами та іншими засобами механізації, оснащеними струшу-

вачами, які здійснюють захват і збурюють коливання штамбів, центральних про-

відників крон або скелетних гілок дерев. У загущених насадженнях і на схилах 

використовують ручні струшувачі, які захоплюють скелетні гілки дерев. 

Вібраційні плодозбиральні засоби не завжди забезпечують високу, агротех-

нічно регламентовану повноту знімання плодів (не менше 95%).  

Саме тому розробка ручних віброударних струшувачів волоських горіхів, 

що підвищують продуктивність збирання та агротехнічно необхідну повноту зні-

мання без пошкодження скелетних гілок, є важливим і актуальним завданням. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами.  

Робота виконувалась за науково-дослідними програмами „Розробка техніч-

них засобів і ресурсоощадних технологій в землеробстві, рослинництві й тварин-

ництві“ (ДР №0106U002075) та „Розробка проектно-керованих інноваційних сис-

тем, ресурсоощадних технологій і технічних засобів у агропромисловому вироб-

ництві та його енергозбереженні“ (ДР №0111U001251, ДР №0116U003179) фа-

культету механіки та енергетики Львівського національного аграрного універси-

тету. 

Мета і завдання досліджень. Мета роботи – підвищення ефективності зні-

мання волоських горіхів шляхом обґрунтування параметрів ручного віброударно-

го струшувача. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання. 

1. Проаналізувати способи, технологічні схеми й засоби збирання волось-

ких горіхів і на цій основі обґрунтувати вимоги та створити схему ручного вібро-

ударного струшувача. 

2. Розробити математичну модель системи „ручний віброударний струшу-

вач – плодова гілка“.  

3. Теоретично обґрунтувати параметри ручного віброударного струшувача 

волоських горіхів.  
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4. Дослідити механіко-технологічні властивості дерев волоського горіха 

стосовно механізації плодознімальних робіт. 

5. Розробити конструкцію і виготовити експериментально-дослідні зразки 

ударного механізму і вилчастого захвата, які введені до складу ручного вібро-

ударного струшувача волоських горіхів.  

6. Експериментально встановити закономірності зміни прискорення плодо-

вих гілок, продуктивності й повноти знімання горіхів, пошкодження кори в місці 

захвату, зламування гілок, а також оцінити коливання на рукоятках струшувача з 

точки зору безпечних умов праці збирача урожаю.  

7. Провести виробничі випробування і оцінити економічну ефективність 

ручного віброударного струшувача волоських горіхів. 

Об’єкти досліджень – дерева волоського горіха сортів Буковинський 1, 

Чернівецький 1 і Яблунівський, ручний віброударний струшувач та технологіч-

ний процес знімання плодів.  

Предмет досліджень – залежності показників ефективності знімання воло-

ських горіхів від параметрів ручного віброударного струшувача з урахуванням 

механіко-технологічних властивостей скелетних гілок як об'єктів коливань. 

Методи досліджень. Процес знімання волоських горіхів ручним вібро-

ударним струшувачем зі скелетних гілок досліджували способом теоретичного 

аналізу й експериментів, виконаних у лабораторних і польових умовах з викорис-

танням існуючого та розробленого обладнання. Під час виконання роботи вико-

ристовували положення теоретичної механіки, диференціального числення і ма-

тематичного моделювання. Використано методи математичного планування екс-

периментів, результати досліджень обробляли на основі теорії ймовірності й ма-

тематичної статистики. 

Обробку експериментальних даних і теоретичні розрахунки проводили з 

використанням розроблених та існуючих прикладних програм. 

Наукова новизна отриманих результатів. 
Вперше: 

– розроблено математичну модель системи „ручний віброударний струшу-

вач – плодова гілка“ у вигляді системи шести диференціальних рівнянь, які опи-

сують взаємодію струшувача зі скелетною гілкою волоського горіха; 

– отримано теоретичні залежності переміщення, швидкості й прискорення 

скелетних гілок в місці захвату від параметрів роботи ручного віброударного 

струшувача з урахуванням механіко-технологічних властивостей гілок; 

– отримано закономірності зміни повноти знімання волоських горіхів від 

максимального прискорення гілок і за цими закономірностями визначено агро-

технічно необхідні прискорення для забезпечення повноти знімання не мен-

ше 95%. 

Отримали подальший розвиток: 

– дослідження показників механіко-технологічних властивостей скелетних 

гілок волоського горіха (зведеного коефіцієнта жорсткості, зведеної маси, часто-

ти власних коливань і коефіцієнта їх згасання, коефіцієнта в’язкого опору). 

Новизна технічного рішення створеного ручного віброударного струшувача 

захищена патентом України на корисну модель № 95453. 
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Практичне значення отриманих результатів. Модернізовано італійський 

ручний вібраційний струшувач плодів SC105 внаслідок розробки і виготовлення 

ударного механізму та вилчастого захвата. Створений таким чином ручний віб-

роударний струшувач підвищує ефективність механізованого знімання, і його 

можна використовувати в насадженнях волоського горіха, не підготованих до ме-

ханізованого збирання.  

Експериментальний зразок ручного віброударного струшувача випробува-

но під час збирального сезону 2015 року на базі Придністровської дослідної  

станції садівництва Інституту садівництва Національної академії аграрних наук 

України. Матеріали завершених наукових досліджень впроваджено у 

ПАТ „Ковельсільмаш“ та Придністровській дослідній станції садівництва Інсти-

туту садівництва Національної академії аграрних наук України.  

Особистий внесок здобувача. Основний обсяг дисертаційних досліджень 

автор виконав самостійно: проведено теоретичні й експериментальні дослідження 

і запропоновано математичну модель взаємодії ручного віброударного струшува-

ча зі скелетною гілкою, а також виконано плановані експерименти, проаналізова-

но та узагальнено їх результати. У наукових працях у співавторстві здобувачем 

особисто: проведено аналіз технологічних схем і запропоновано потокову техно-

логію збирання волоських горіхів з використанням ручних віброударних струшу-

вачів [10, 11, 14]; сформовано перелік визначальних особливостей ручного вібро-

ударного струшувача волоських горіхів, запропоновано його конструктивну схе-

му з ударним механізмом і вилчастим захватом [1, 8, 15, 16]; обґрунтовано мету 

модернізації італійського вібраційного струшувача SC105, здійснено аналіз робо-

ти створеного ручного віброударного струшувача волоських горіхів і обґрунтова-

но ефективність його використання [3, 4, 13]; запропоновано розрахункову схему 

п'ятимасової механічної системи „ручний віброударний струшувач – плодова гіл-

ка“ та проведено її аналіз [9, 12]; удосконалено методику використання механіч-

ної машини розтягу для дослідження властивостей еластичних елементів ручного 

віброударного струшувача [17]; розроблено пристрій для визначення зведеного 

коефіцієнта жорсткості гілок плодових дерев [18]; запропоновано методику і роз-

раховано економічну ефективність струшувача [6]. В опублікованих у співавтор-

стві працях частка автора складає 53%. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної ро-

боти доповідались, обговорювались і були схвалені на: звітних конференціях ви-

кладачів та аспірантів Львівського НАУ (Львів, 2010 – 2012 рр.); Міжнародному 

науково-практичному форумі „Теоретичні основи і практичні аспекти викорис-

тання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромисло-

вого виробництва і розвитку сільських територій“ (Львівський НАУ, Львів, 

2012 р.); XXII Міжнародній науково-технічній конференції „Технічний прогрес у 

сільськогосподарському виробництві“ (ННЦ ІМЕСГ, Глеваха, 2014 р.); VI Всеук-

раїнській науково-практичній конференції „Інноваційні технології в АПК“  

(Луцький НТУ, Луцьк, 2017 р.); XVIII Міжнародній науковій конференції „Су-

часні проблеми землеробської механіки“, присвяченій 117-й річниці від дня на-

родження академіка Петра Мефодійовича Василенка (Подільський ДАТУ, Кам'я-

нець-Подільський, 2017 р.); ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції 
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„Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу 

сільськогосподарських машин і знарядь“ (Житомирський агротехнічний коледж, 

Житомир, 2018 р.). 

У повному обсязі дисертаційна робота доповідалась і отримала позитивний 

відзив на розширеному засіданні кафедри автомобілів та тракторів Львівського 

НАУ, науковому семінарі Луцького національного технічного університету і на 

XVIII Міжнародній науковій конференції „Сучасні проблеми землеробської ме-

ханіки“, присвяченій 117-йрічниці від дня народження академіка Петра Мефоді-

йовича Василенка й проведеній на базі Подільського ДАТУ. 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 18  

наукових праць, із них 7 – у фахових виданнях, 2 – міжнародному науково-

метричному виданні; 4 – матеріалах і тезах науково-практичних конференцій та 

форумів, 1 – патент України на корисну модель, 4 – інші видання. Загальний об-

сяг опублікованих праць становить 84 сторінки або 5,25 друк. арк.  

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, п’яти розді-

лів, загальних висновків, списку використаної літератури із 146 найменувань та 

30 додатків. Основна частина викладена на 165 сторінках, містить 14 таблиць, 

51 рисунок. Загальний обсяг дисертації – 241 сторінка. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету і завдання 

досліджень, визначено наукову новизну та практичне значення отриманих ре-

зультатів, вказано дані про їх апробацію. 

Перший розділ „Стан питання і завдання досліджень“ присвячено аналі-

зу біологічних особливостей волоських горіхів та їх насаджень, а також аналізу 

способів і засобів для збирання їх плодів.  

Існуючі засоби для механізованого збирання плодів оснащуються струшу-

вачами, які здійснюють захват і збурюють коливання переважно штамбів та 

центральних провідників дерев. У насадженнях, не підготованих до механізова-

ного збирання, й на схилах використовуються ручні струшувачі, що діють на ске-

летні гілки крон.  

Вібраційні плодозбиральні засоби не завжди забезпечують високу, агро-

технічно регламентовану повноту знімання плодів. Гілки мають різні діаметр і 

довжину, а від цих розмірів залежить діапазон необхідних частот струшування, за 

якого досягають високої повноти знімання. Для її досягнення повинен генерува-

тися широкий спектр частот струшування, що охоплює діапазон необхідних час-

тот. Тому доцільно використовувати не вібраційні, а віброударні ручні струшува-

чі плодів, які відповідають такій вимозі й забезпечують підвищення повноти зні-

мання плодів.  

Обґрунтуванням механізованих плодознімальних робіт, що охоплює 

дослідження багаторічних насаджень і вивчення взаємодії струшувальних засобів 

з плодовими деревами, займались Турбін Б. І., Варламов Г. П., Хайліс Г. А.,  

Демидко М. О., Беренштейн І. Б., Хачатрян Х. А., Ульянов А. Ф., Зельцер В. Я.,  

Утков Ю. А., Кульчієв Б. Х., Черніков В. А., Четвертаков А. В., Цимбал О. А., 

Кротов А. М., Бичков В. В., Гонтар Д. Т., Какаурідзе А. А. та інші науковці.  
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Аналіз результатів досліджень плодознімальних засобів струшувального 

типу свідчить, що вони спрямовані як на вдосконалення вібраційних засобів, так і 

створення віброударних струшувачів, базованих на тракторах, шасі чи спеціаль-

них самохідних енергетичних установках. Результати досліджень вагомі, теоре-

тично і практично значущі, проте потребують розширення в напрямі створення 

ручних віброударних струшувачів волоських горіхів.  

У другому розділі “Теоретичні дослідження параметрів ручного вібро-

ударного струшувача волоських горіхів ” запропоновано структурну і принци-

пову схеми ручного віброударного струшувача та проведено аналіз п'ятимасової 

коливної системи „ручний віброударний струшувач – плодова гілка“. На основі 

аналізу отримано систему рівнянь руху чотирьох зосереджених мас струшувача 

та скелетної гілки, розв’язком якої отримано показники взаємодії захвата стру-

шувача і гілки в місці передачі збурювального зусилля: переміщення, швидкість і 

прискорення гілки; потужність струшування. 

На базі існуючого ручного вібраційного струшувача моделі SC105 створено 

схему ручного віброударного струшувача плодів (рис. 1).  

Основні складові частини такого віброударного засобу – це віброударний 

збурювач коливань 1 у вигляді кривошипно-повзунного 5, 6, 7 і ударного 13 ме-

ханізмів. З ударним механізмом з’єднана штанга 25, на якій змонтовано вилчас-

тий захват 27. Привід здійснюється двигуном внутрішнього згоряння 12 через 
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Рисунок 1 – Принципова схема ручного віброударного струшувача плодів:  

1 – збурювач коливань; 2 – корпус збурювача; 3, 4 – ведуча і ведена конічні  

шестерні; 5 – кривошип; 6 – шатун; 7 – повзун; 8 – корпус муфти; 9 – відцент-

рова муфта; 10, 11 – ведуча та ведена частини муфти; 12 – двигун внутрішнього 

згоряння; 13 – ударний механізм; 14 – циліндр; 15, 16 – кришки-упори; 17, 18 – 

ковзні чашки; 19 – пружина; 20, 24 – регулювальні шайби; 21 – ковзний шток;  

22, 23 – упори; 25 – штанга; 26 – важіль повертання штанги; 27 – вилчастий  

захват; 28, 29 – еластичні подушки; 30, 31 – кронштейни; 32 – напрямна штанга; 

33, 34, 38, 39 – демпферні пружини; 35, 36 – упори; 37, 43 – рукоятки; 40 – по-

перечний важіль; 41 – утримувальна лямка; 42 – еластична вставка; 44 – важі-

лець управління системою подачі палива двигуна внутрішнього згоряння 



6 

відцентрову муфту 9. Механізм утримання і управління забезпечує утримання 

струшувача працівником-збирачем у руках, а також навішування на плече за до-

помогою лямки.  

Отже, існуючий вібраційний струшувач доповнено ударним механізмом 13 

з регульованим ударним імпульсом. Виконано цей механізм у вигляді циліндра 

14, до торців якого прикріплені кришки-упори 15, 16. Одна кришка-упор 15 

з’єднана з повзуном 7 збурювача коливань. У циліндрі ударного механізму вста-

новлено ковзні чашки 17, 18, між якими розташована пружина 19 та шайби 20 

регулювання її попереднього стиску. У ковзних чашках встановлено ковзний 

шток 21 з шайбами 24 регулювання зазору між цими чашками. До ковзного што-

ка прикріплено штангу 25 струшувача. 

Здійснено модифікацію існуючого вилчастого захвата струшувача моделі 

SC105 із паралельним розташуванням еластичних подушок. У модифікованому 

вилчастому захваті 27 еластичні подушки розташовані під певним кутом одна до 

одної, формуючи клиновий розхил, завдяки якому щільно охоплюється кора гілок 

різних діаметрів.  

Після захвату гілки працівник-збирач плодів збільшує подачу палива і, від-

повідно, – частоту обертання двигуна. Спрацьовує відцентрова муфта 9, починає 

обертатися кривошип 5 збурювача коливань. Одночасно з поступальним рухом 

повзуна 7, гармонічно змінювана збурювальна сила через ударний механізм 13, 

штангу 25 і захват 27 передається плодовій гілці. Забезпечується струшування  

гілки з частотою зміни збурювальної сили. Такий вібраційний режим струшуван-

ня продовжується доти, поки є зазор між ковзними чашками.  

У момент, коли ковзні чашки завдають удару одна по іншій, гармонічно 

змінювана збурювальна сила доповнюється силою удару, і забезпечується вібро-

ударний режим струшування плодової гілки.  

Відповідно до принципової схеми (рис. 1) сформовано розрахункову схему 

(рис. 2) коливної системи „ручний віброударний струшувач – плодова гілка“. Ця 

система містить гілку зі зведеною масою mг і ручний струшувач, що має чотири 

ланки із зосередженими масами. Зокрема: m1 – маса штанги разом із вилчастим 

захватом і частиною ударного механізму; m2 – сума мас частини збурювача коли-

вань та ведучої частини ударного механізму; m3 , m4 – маси основної частини 

струшувача та механізму його утримання і управління. З центром маси m4 збі-

гається початок прямокутної системи координат хОу. 

Крім цього, на рис. 2 відзначено: сг, с1, с2, с3, с4, с8 – коефіцієнти жорсткості 

гілки та складових струшувача; nвг, nв1, nв8 – коефіцієнти в’язкого опору гілки, по-

душок захвата і еластичної вставки; l – відстань від центра поперечного перерізу 

гілки в місці захвату до центра мас т1 ; l1, l2, l3 – відстані до координатної осі Ох 

від центрів мас ланок струшувача; ∆0 – початковий зазор між ковзними чашками 

ударного механізму; е – відстань між поздовжніми осями напрямної штанги меха-

нізму утримання і управління та самого струшувача; α – кут направленості коли-

вань або кут нахилу штанги до горизонталі; Nр1, Nр2, Nп1, Nп2, F1 – реакції в’язей. 

Отже, коливна система має шість ступенів вільності, а саме: маса т4 має три 

ступені вільності, а маси т3 , т1 і тг – ще по одному ступеню. У зв'язку з цим 

розглянемо рух окремих ланок із певною масою. 
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Диференціальне рівняння руху маси т4 механізму утримання і управління 

струшувачем у напрямі осі Оу можна записати у вигляді 

 αsinγsinγcosγcos22 422321144332

4
2

4 QNNNусус
dt

yd
т рпп  , (1) 

де у3, у4 – переміщення мас т3, т4 у напрямі осі Оу, м; c3, c4 – відповідно коефі-

цієнти жорсткості пружин 33, 34 та 38, 39 (рис. 1), Н/м; Nп1 , Nп2 – реакції від вза-

ємодії утримувальної лямки 41 і напрямної штанги 32, Н; Nр2 – реакція на рукоятці 

43, зумовлена дією руки працівника-збирача, Н; 1, 3 – кути між реакціями Nп1 і Nп2  

утримувальної лямки і повздовжньою віссю  напрямної штанги, рад; 2 – кут між 

віссю еластичної вставки 42 рукоятки 43 і повздовжньою віссю напрямної штан-

ги 32, рад; Q4 = т4 g  –  сила тяжіння (g  – прискорення вільного падіння), Н.  

Також враховано, що напрямна штанга механізму утримання і управління 

струшувачем у процесі роботи повертається на малий кут φ навколо центра мас 

т4  тому реакції, зумовлені дією рук працівника-збирача і утримувальною лям-

кою, можна обчислити за формулами: 

Рисунок 2 – Розрахункова схема коливної системи „ручний вібро-

ударний струшувач – плодова гілка“ 
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 (2) 

де с5, с6, с7, с8 – жорсткості відповідних в’язей: рукоятки 37 (с5), гумових вставок 

утримувальної лямки 41 (с6, с7), еластичної вставки 42 (с8) (рис. 1), Н/м; nв5, nв8 –  

коефіцієнти в’язкого опору рукоятки 37, еластичної вставки 42, Н·с/м; b1, b2, 

b3 – відстані від центра мас т4 відповідно до верхньої точки кріплення утримува-

льної лямки 41, вертикальної осі рукоятки 37 та осі поперечного важе- 

ля 40, м; ẋ4, ẏ4 – швидкість маси т4 вздовж координатних осей х і у, м/с; е1 – пер-

пендикулярне зміщення нижньої точки кріплення утримувальної лямки 41 від  

повздовжньої осі напрямної штанги 32, м; е2 – довжина еластичної вставки 42 

нижньої рукоятки 43, м. 

Підставивши у диференціальне рівняння руху (1) значення реакцій (2), 

отримуємо повне диференціальне рівняння повздовжнього руху механізму утри-

мання і управління струшувачем. 

Диференціальне рівняння поздовжнього руху частини збурювача коливань 

з ведучою частиною ударного механізму та основної частини струшувача, тобто 

мас т2 і т3  

 
,2sinαsinα))()((
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 (3) 

де ÿ2, ÿ3, ÿ4 – прискорення мас т2, т3 і т4 у напрямі осі Оу , м/с
2
; y2, y3 – перемі-

щення мас т2 й т3, м; l2, l3 – відстані до координатної осі Оx від центрів мас т2 і 

т3, м; Q2 , Q3 – сили тяжіння мас т2 і т3, Н; N3 – сила взаємодії мас т2 та т1. 

Сила N3 залежить від того, чи рухається маса т2 з масою т1 до удару, чи  

після удару, причому удар вважаємо абсолютно непружним. 

До удару виконуються умови 

 








,

;

03

021

FN

уу
 (4) 

де у1 – переміщення маси т1 в напрямі осі Оу, м; Δ0 – початковий зазор між чаш-

ками ударного механізму, м; F0 – сила попереднього стиску (Н) пружини жорст-

кістю с2 (Н/м) цього механізму. 

За таких умов сила N3 дорівнює 

 .)(sign)( 2102123 yyFyyсN   (5) 

Після удару протягом деякого часу має місце рівність 021  уу . Тоді си-

ла N3 дорівнює 

 )(sign)()( 21042123 yyFNyyсN  , (6) 

де N4 – додаткова сила взаємодії мас т1 і т2 внаслідок удару, Н.  

Виключивши з рівняння (3) переміщення у2, диференціальне рівняння руху 

мас т2 і т3 до удару записуємо у вигляді: 
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причому 
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де r – радіус кривошипа, м; ωс – кутова швидкість кривошипа, тобто частота 

струшування, рад/с; l0 – довжина шатуна, м; ψ – кут між шатуном і лінією руху 

повзуна, тобто напрямом коливань, рад. 

Після удару дещо змінюється права частина диференціального рівняння (7), 

яке набуває вигляду 
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 (8) 

Останнє рівняння має сенс тільки тоді, коли реакція N4 ≥ 0, тобто, коли маси 

т2 і т1 рухаються як одне ціле. У разі N4 < 0 рух знову описують рівнянням (7). 

Під час удару миттєво змінюються швидкості мас т1 , т2 , т3 . Якщо до 

удару швидкості цих мас були  ẏ1 , ẏ3 ,  ẏ2 = ẏ3 – и0 (де и0 –  швидкість повзуна 

збурювача коливань,  sinsin 00
ltru сс ), то після удару швидкість маси т3 

позначимо через V3, а швидкості мас т1 і т2 будуть однакові V1 = V2 = V3 − и0 . 

Швидкість V3 визначається з умови збереження сумарної кількості руху цих 

мас у проекції на вісь Оy , тобто  

 .)()()( 330320313303211 VтuVтuVтyтuyтyт    (9) 

З рівняння (9) знаходимо швидкість  V3  після удару 
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332011
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 (10) 

Диференціальне рівняння повздовжнього руху частини віброударного ме-

ханізму зі штангою і захватом (маса т1) представлено у вигляді 
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 (11) 

де ÿ1 – прискорення маси т1 у напрямі осі Оу, м/с
2
; Q1 – сила тяжіння цієї маси, Н; 

с1 – коефіцієнт жорсткості подушок захвата, Н/м; уг , ẏг – переміщення та швид-

кість гілки в місці захвату вздовж осі Оу, м; β – кут нахилу подушок захвата до 

осі штанги струшувача, рад;  f – коефіцієнт тертя подушок по гілці. 

До удару диференціальне рівняння руху (11) маси т1 записуємо у вигляді  
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Після удару це диференціальне рівняння руху дещо змінюється 
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Додамо рівняння (13) і (8) для виключення реакції N4 і врахуємо, що 

031 Wyy   . В результаті отримано диференціальне рівняння 
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Тоді рівняння (8) або (13) слугують для визначення реакції N4. 

Маса тг гілки в місці захвату може переміщуватись уздовж осі Оу довіль-

ним чином, а у напрямі осі Ох ця маса переміщується разом із захватом. Дифе-

ренціальне рівняння руху маси тг вздовж осі Оу можна представити як 

 ,))(sin(cos 212

2

NNfynyс
dt

yd
m ггг

г
вг    (15) 

де N1, N2 – реакції між подушками вилчастого захвата та гілкою, Н. 
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де у0 – початкова лінійна деформація подушок, за якої забезпечується постійний 

контакт подушок і гілки під час роботи струшувача, м. 

Розглянемо коливну систему „ручний віброударний струшувач – плодова 

гілка“ (рис. 2) в цілому, відкинемо всі зовнішні в’язі, а їх дію замінимо відповід-

ними реакціями. Прикладемо також сили тяжіння Qi = mi g та сили інерції Фг, 

Ф1...Фn усіх мас. Згідно з принципом Д'Аламбера ця система сил зрівноважена, 

сума проекцій усіх сил на вісь Ох, а також сума моментів усіх сил відносно дові-

льної точки повинні дорівнювати нулю. В результаті отримуємо ще два диферен-

ціальні рівняння: 
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Вказана коливна система має шість ступенів вільності. Якщо до двох рів-

нянь (16) приєднати ще отримані раніше диференціальні рівняння (1), (3), (11), 
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(15), врахувати зв’язок між переміщеннями у2 і у3, рух мас т2 і т3 як одного ціло-

го та рух маси т1 до удару й після удару, то отримуємо замкнуту систему дифе-

ренціальних рівнянь, яка дозволяє визначати закономірність руху всіх мас, а та-

кож реакції в’язей. Крім цього, треба врахувати, що диференціальні рівняння (3) і 

(11) до удару, коли виконюються умови |y1 – y2| < Δ0 і N3 > F0 , перетворюються на 

рівняння (7) і (12), а після удару, коли |y1 – y2| = Δ0 – на рівняння (8) і (13). Зви-

чайно, ця нелінійна система диференціальних рівнянь досить складна. Для її 

розв’язку використано числовий метод Рунге-Кутта четвертого порядку точності. 

Теоретично встановлені закономірності зміни (рис. 3) переміщення (а), швид-

кості (б) і прискорення (в) гілки в місці захвату підтверджують, що у випадку  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Закономірності зміни в часі переміщення (а), швидкості 

(б) та прискорення (в) гілки в місці захвату, якщо діаметр гілки в ос-

нові Dг= 50 мм; відстань захвату ℓг = 1,75 м; частота cтрушування 

ωс = 50 рад/с; початковий зазор між ковзними чашками ударного ме-

ханізму Δ0 = 5 мм; кут направленості коливань α= 40° (етапи коли-

вання гілки: І, ІІ, ІІІ – відштовхувальний рух; І′, ІІ′, ІІІ′ –

 притягальний рух) 
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відштовхувального та притягального рухів штанги струшувача на етапах І, І гар-

монічно змінювана збурювальна сила відповідає вібраційному режиму роботи. У 

цьому режимі також гармонічно змінюються переміщення, швидкість і приско-

рення гілки.  

На початку етапів ІІ, ІІ ковзні чашки завдають удару одна по іншій, гармо-

нічно змінювана збурювальна сила доповнюється силою удару і забезпечується 

віброударний режим струшування плодової гілки. Під час удару стрибок перемі-

щення незначний, і воно, практично, продовжує змінюватися гармонічно, а  

швидкість зростає дещо стрімкіше. Дуже стрімко зростає прискорення, яке в  

4 – 5 разів перевищує прискорення вібраційного режиму роботи.  

Після удару струшувач переходить у вібраційний режим роботи і на етапах 

ІІІ, ІІІ знову гармонічно змінюються збурювальна сила та переміщення, швид-

кість і прискорення гілки. 

Теоретично обґрунтовано, що параметри коливань скелетної гілки в місці 

захвату залежать від розмірно-масових та жорсткісно-демфірувальних показників 

гілок і режимів роботи віброударного збурювача коливань. Для гілок першої роз-

мірної групи діаметром в основі 50 – 70 мм за відстані захвату (відстані від осно-

ви гілки до місця її захвату) 1,25 – 1,75 м розраховані діапазони зміни макси-

мальних значень переміщення yгmax, швидкості ẏгmax та прискорення ÿгmax станов-

лять: 5,6 – 27,4 мм; 0,1163 – 1,4122 м/с; 26,7 – 760,5 м/с
2
. Для другої розмірної 

групи – Dг = 70 – 90 мм й ℓг = 1,75 – 2,25 м ці діапазони є рівними: yгmax = 7,9 –

 26,6 мм; ẏгmax = 0,1758 – 1,3782 м/с; ÿгmax = 55,1 – 731,1 м/с
2
. 

Аналіз розробленої математичної моделі підтвердив, що стосовно забезпе-

чення агротехнічно необхідної повноти знімання волоських горіхів віброударний 

режим роботи ефективніший порівняно з вібраційним внаслідок збільшення при-

скорень гілок в місці захвату. Для гілок першої розмірної групи діаметром в ос-

нові Dг = 50 – 70 мм агротехнічно необхідна повнота знімання горіхів досягається, 

якщо початковий зазор в ударному механізмі ∆0 = 7,5 – 10 мм, відстань захвату 

ℓга = 1,5 – 1,75 м і частота струшування ωса = 40 – 100 рад/с. У випадку Dг = 70 –

 90 мм дані параметри становлять: ∆0 = 7,5 – 10 мм, ℓга = 2 – 2,5 м та ωса = 40 –

 100 рад/с. 

Потужність струшування, що затрачається на подолання жорсткого і в'язко-

го опорів та на зміну швидкості руху гілок, перебуває в діапазоні 27,1 – 659,3 Вт 

для гілок першої розмірної групи і 36,3 – 667,1 Вт – другої, причому зростає із 

збільшенням частоти струшування і початкового зазору між ковзними чашками 

ударного механізму. 

У третьому розділі “Програма і методика експериментальних  

досліджень” наведено програму і методики досліджень, а саме: розмірних харак-

теристик надземної частини дерев волоського горіха, механіко-технологічних 

властивостей скелетних гілок, фрикційних властивостей кори плодових гілок; па-

раметрів ручного віброударного струшувача та його складових частин; приско-

рення плодових гілок в місці захвату; повноти знімання горіхів і режимів роботи 

ручного віброударного струшувача; параметрів коливань рукояток; господарсь-

ких випробувань струшувача. Об’єкти досліджень – дерева високопродуктивних 

сортів горіха волоського Буковинський 1, Чернівецький 1, Яблунівський При- 
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дністровської дослідної станції садівництва Інституту садівництва Національної 

академії аграрних наук України. 

Для дослідження механіко-технологічних властивостей дерев волоського 

горіха використовували загальноприйняті й запропоновані методики. Зокрема, 

фрикційні властивості кори скелетних гілок поперек і вздовж волокон вивчали з 

використанням приладу академіка В.О. Желіговського. Розмірні показники крони 

досліджували за допомогою кутоміра Skil0580AA з електронною реєстрацією по-

казів та лазерного далекоміра DW040P. 

Для вимірювання жорсткості скелетних гілок спеціально розроблено на-

тяжний пристрій, який дозволяв відхиляти гілки від положення рівноваги лин-

вою, перекинутою через ролик та з’єднаною з динамометром ДПУ-0,1. Відхилен-

ня реєстрували лазерним далекоміром. 

Прискорення коливань гілок у місцях захвату, а також прискорення вільних 

коливань елементів струшувача і дерев визначали за допомогою спеціально  

сформованого обладнання (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До складу такого обладнання входили акселерометри 2 АНС 114-02, що  

підключались до портативного персонального комп’ютера 1 через вихідний  

повторювач 4, блок узгодження 3 та аналого-цифровий перетворювач 6. 

У процесі експериментальних досліджень також використовували створений 

ручний віброударний струшувач плодів (рис. 5), до складу якого введено  

розроблені і виготовлені ударний механізм (рис. 6) та вилчастий захват (рис. 7). 

Прискорення плодових гілок в місці захвату досліджували за методикою 

планування експерименту для п'яти факторів на трьох рівнях. До факторів, що 

мають найбільший вплив на максимальні прискорення гілок, належать: частота 

струшування ωс (Х1); початковий зазор ∆0 (Х2) між ковзними чашками ударного 

механізму; кут α (Х3) направленості коливань; діаметр гілок в основі Dг (Х4); від-

стань захвату  г (Х5) гілок. 

На горіхових деревах відзначали скелетні гілки першого порядку двох роз-

мірних груп. Для гілок першої розмірної групи діаметром Dг в основі 50, 60 і 

70 мм відстань захвату  г становила 1,25, 1,5 та 1,75 м, а для другої розмірної 

групи діаметром в основі 70, 80 і 90 мм відстань захвату – 1,75, 2 та 2,25 м. За  

матрицею п'ятифакторного планованого експерименту Бокса проводили 42  

досліди, кожен з яких виконувався у трикратній повторності. 

 

Рисунок 4 – Обладнання для вимірю-

вання прискорень: 1 ‒ портативний 

персональний комп’ютер; 2 ‒ аксе-

лерометр АНС 114-02; 3 ‒ блок уз-

годжень; 4 ‒ вихідний повторювач;  

5 ‒ кабель; 6 ‒ аналого-цифровий пе-

ретворювач ZET-210; 7 ‒ блок жив-

лення 
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У четвертому розділі “Результати експериментальних досліджень” наве-

дено результати досліджень механіко-технологічних властивостей дерев волось-

кого горіха, фрикційних властивостей кори плодових гілок, процесу знімання во-

лоських горіхів передачею віброударних збурювальних зусиль скелетним гілкам, 

а також параметрів ручного віброударного струшувача. 

Експериментально встановлені значення діаметра гілок в основі Dг для де-

рев віком 10 – 40 років змінюються від 39,4 до 92,1 мм, а кут відгалуження гілок 

першого порядку перебуває в інтервалі 42,4 – 68,3°. Коефіцієнти та кути тертя 

кори скелетних гілок діаметром 30 − 90 мм з поверхнею еластичних подушок вил-

частого захвата поперек волокон змінюються в межах 0,476 − 0,484 й 

25,45 − 25,83°, а вздовж волокон – 0,501 − 0,515 і 26,61 − 27,25°. 

Враховуючи діапазони зміни показників механіко-технологічних власти-

востей, доцільно розділити скелетні гілки за діаметром в основі Dг на дві розмірні 

групи: перша – 50 – 70 мм, друга – 70 – 90 мм. Довжина гілок Lг першої розмірної 

групи варіює в діапазоні 2,54 – 3,22 м, а другої – Lг = 2,86 − 3,94 м, причому кут βг 

сходження поперечного перерізу гілок становить 0,42 – 0,63°. 

Для струшування скелетних гілок першої розмірної групи доцільно виби-

 

Рисунок 5 – Ручний віброударний 

струшувач волоських горіхів: 

1 – двигун внутрішнього згорян-

ня; 2 – збурювач коливань кри-

вошипно-повзунного типу; 3 –

 ударний механізм; 4 – штанга; 

5 – вилчастий захват; 6, 8 –

 рукоятки; 7 – механізм утриман-

ня і управління струшувачем 
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Рисунок 6 – Ударний механізм (а – загальний вигляд; б – складові еле-

менти): 1, 6 – кришки-упори; 2 – циліндр; 3, 5 – ковзні чашки; 4 – пру-

жина; 7 – ковзний шток 

а) 

2 

1 2 
6 

7 

1 

3 
4 

5 

б) 

Рисунок 7 – Вилчастий захват: 

1 – вилка; 2 – стяжка; 3, 4 – еластичні 

подушки; 5 – хвостовик 
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рати відстань захвату ℓг в межах 1,25 – 1,75 м. В цьому випадку діаметр гілок dг в 

місці захвату дорівнює 24,1 − 45,3 мм, зведений коефіцієнт жорсткості сг = 429 –

 3210,7 Н/м, зведена маса гілок на першій власній частоті mг(1) = 5,99 – 40,87 кг, а 

коефіцієнт в'язкого опору nвг(1) = 97,42 – 724,51 Н·с/м. Відстань захвату скелетних 

гілок другої розмірної групи ℓг = 1,75 – 2,25 м. За таких умов dг = 25,5 − 51,3 мм, 

сг = 474,6 − 2260,6 Н/м, mг(1) = 6,04 − 25,59 кг, nвг(1) = 107,1 – 481,03 Н·с/м.  

Враховуючи коефіцієнт тертя еластичних подушок захвата струшувача по 

корі скелетних гілок, ручний віброударний струшувач доцільно оснащувати вил-

частим захватом, що дозволяє охоплювати гілки діаметром 20 − 55 мм. За кута  

розхилу еластичних подушок захвата 40° унеможливлюється проковзування по-

душок по корі в місці передачі збурювальних зусиль. 

На основі результатів експериментальних досліджень побудована залеж-

ність (рис. 8) повноти знімання П горіхів від максимальногоприскорення ÿгmax 

в місці захвату гілок діаметром в основі від 50, 60, 70, 80 і 90 мм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Прискорення початку опадання 

горіхів та агротехнічно необхідні 

прискорення ÿга залежать від діаметра 

Dг скелетних гілок в основі. Приско-

рення початку опадання для гілок ді-

аметром в основі Dг = 50 – 90 мм ва-

ріюють в межах 48,8 – 97,8 м/с
2
. Для знімання не менше 95% горіхів необхідно в 

місці захвату гілок генерувати значно більші прискорення. Якщо Dг = 50 мм – 

ÿга = 285,8 м/с
2
; Dг = 60 мм – ÿга = 293,8 м/с

2
; Dг = 70 мм – ÿга = 309,4 м/с

2
; 

Dг = 80 мм – ÿга = 332,5 м/с
2
; Dг = 90 мм – ÿга = 371,7 м/с

2
. Повнота знімання горіхів 

98 % для гілок діаметром 50, 60, 70, 80 і 90 мм досягається за прискорень відпо-

відно 301,7, 309,7, 325,5, 349,1 і 389,9 м/с
2
.  

Створений ручний віброударний струшувач додатково оснащено удар-

ним механізмом та вилчастим захватом і у віброударному режимі генерує ши-

рокий спектр частот струшування, який охоплює діапазон необхідних частот  

струшування всіх гілок. В результаті забезпечується агротехнічно необхідна пов-

нота знімання горіхів 95 – 98% з гілок діаметром Dг в основі 50, 60, 70, 80, 90 мм 

оскільки генеруються максимальні прискорення в місці захвату ÿгmax, що відпові-

дають агротехнічно необхідним прискоренням ÿга. 

Максимальні значення прискорення в місці захвату гілок двох розмірних 

груп розраховують за наведеними емпіричними залежностями в разі дійсних зна-

чень змінних: 

– для першої розмірної групи  

П, % 

0 

10 

20 

30 

40 

90 

80 

70 

60 

50 

4 1 2 5 

95 
98 

50 100 150 200 250 ÿг max, м/с
2 300 350 

3 
Рисунок 8 – Залежність повноти зні-

мання П горіхів від прискорення ÿгmax в 

місці захвату гілок діаметром в  

основі Dг:1 − 50 мм (          ); 2 − 60 мм 

 (        ); 3 − 70 мм (         ); 4 − 80 мм  

(         ); 5 − 90 мм (           ) 
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– для другої розмірної групи 
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Аналіз рівнянь показує, що кут направленості коливань α несуттєво впливає 

на максимальні прискорення гілок в місці захвату, тому в розрахунках доцільно 

приймати α = 60°. Перевірка отриманих математичних моделей за критеріями 

Кохрена та Фішера показала, що моделі відтворювані й адекватні. 

На основі результатів, отриманих за рівняннями (17) і (18) для α = 60°, по-

будовано поверхні відгуку (рис. 9) максимального прискорення ÿгmax в місці  

захвату гілок діаметром в основі Dг від частоти струшування ωс, початкового за-

зору Δ0 між ковзними чашками ударного механізму й відстані захвату ℓг . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальні прискорення гілок в місці захвату зростають зі збільшенням 

початкового зазору в ударному механізмі, частоти струшування, відстані захвату 

і зменшуються в разі збільшення діаметра гілок в основі.  

Рисунок 9 – Поверхні відгуку, які характеризують залежність максимального 

прискорення гілок Yÿгmax (ÿгmax) в місці захвату від частоти струшування X1 

(ωс) та відстані захвату X5 (ℓг): а – гілки першої розмірної групи, якщо X2 = 0 

(Δ0 = 7,5 мм), X3 = 0 (α = 60°), X4 = 0 (Dг = 60 мм); б – гілки другої розмірної 

групи, якщо X2 = 0 (Δ0 = 7,5 мм), X3 = 0 (α = 60°), X4 = 0 (Dг = 80 мм) 
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Розбіжність теоретично й експериментально встановлених значень приско-

рення не перевищує 7%, що засвідчує адекватність моделі системи “ручний віб-

роударний струшувач – плодова гілка”.  

Щоб забезпечити повноту знімання горіхів 95 – 98%, доцільно встановити 

зазор в ударному механізмі Δ0 = 7,5 мм. За такого зазору, враховуючи діаметри 

скелетних гілок, діапазони робочих частот ручного віброударного струшувача 

становлять: для гілок діаметром в основі Dг = 50 мм – частота струшування 

ωса = 40 – 100 рад/с і відстань захвату ℓга = 1,48 – 1,28 м; Dг = 60 мм – ωса = 40 –

 100 рад/с, ℓга = 1,68 – 1,52 м; Dг = 70 мм – ωса = 40 – 100 рад/с, ℓга = 2,04 – 1,7 м; 

Dг = 80 мм – ωса = 40 – 100 рад/с, ℓга = 2,15 – 1,96 м; Dг = 90 мм – ωса = 80 –

100 рад/с, ℓга = 2,25 – 2,22 м. Тобто, під час використання створеного ручного  

віброударного струшувача горіхів агротехнічно необхідна повнота знімання до-

сягається зміною частоти струшування з урахуванням відстані захвату гілок. 

У діапазоні робочих частот знімання горіхів механізм утримання і управ-

ління ручного віброударного струшувача забезпечує ефективне гасіння коливань, 

що передаються на руки працівника-збирача. Коректовані за частотою середні 

квадратичні прискорення на рукоятках механізму утримання і управління стру-

шувача становлять 0,63 – 2,47 м/с
2
 (66,4 – 78,3 дБ), що не перевищує допустимого 

нормативу 4,23 м/с
2
 (83 дБ). 

Продуктивність ручного віброударного струшувача волоських горіхів ста-

новить 8,57 дерев/год, за семигодинну зміну – 60 дерев/зм, а в разі посадки дерев 

за схемою 10 × 10 м – 0,6 га/зм. Пошкоджень гілок у вигляді здирання і потемнін-

ня кори в місці передачі збурювальних зусиль під дією подушок захвата не вияв-

лено. Незначні пошкодження спостерігали в разі взаємодії металевих частин вил-

частого захвата з деревиною як наслідок необережного охоплення гілок. Різниці в 

плодоношенні гілок, з яких горіхи знімали ручним віброударним струшувачем і 

вручну, не спостерігали упродовж шести років – з 2012 по 2017 рік. 

У п’ятому розділі „Економічна ефективність ручного віброударного 

струшувача волоських горіхів“ розраховано показники економічної ефектив-

ності від використання ручного віброударного струшувача порівняно з ручним 

збиранням. 

Річний економічний ефект від використання створеного ручного вібро-

ударного струшувача під час збирання волоських горіхів порівняно з ручним зби-

ранням становить 176,42 тис. грн за умови річного напрацювання 1800 дерев у 

цінах збирального сезону 2017 року. Цього ефекту досягають завдяки зростанню 

продуктивності праці, підвищенню повноти знімання та зменшенню затрат праці. 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі вирішено наукове завдання – підвищення ефек-

тивності збирання волоських горіхів внаслідок створення ручного віброударного 

струшувача та обґрунтування його параметрів. Збурювач коливань струшувача у 

віброударному режимі генерує широкий спектр частот струшування, який охоп-

лює діапазон необхідних частот струшування всіх гілок, що забезпечує агротех-

нічно необхідну повноту знімання. 
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1. Стримувальний фактор збільшення вирощування волоських горіхів – це 

недостатній рівень механізації технологічних процесів. Існуючі в Україні на-

садження не відповідають вимогам підготовки до використання плодозбиральних 

машин і комбайнів. Урожай збирається вручну, іноді застосовують допоміжні за-

соби для полегшення й підвищення безпеки праці. Використання ручних вібро-

ударних струшувачів дозволяє підвищити продуктивність збиральних робіт, за-

безпечує агротехнічно необхідну повноту знімання без пошкодження скелетних 

гілок та негативного впливу на працівника-збирача. 

2. Уперше змодельовано процес взаємодії ручного віброударного струшу-

вача волоських горіхів зі скелетними гілками й отримано теоретичні залежності 

переміщення, швидкості і прискорення гілок в місці захвату від параметрів руч-

ного віброударного струшувача з урахуванням механіко-технологічних власти-

востей гілок. Виходячи з отриманих залежностей, для гілок першої розмірної 

групи діаметром Dг в основі 50 – 70 мм за відстані ℓг захвату 1,25 – 1,75 м розрахо-

вані максимальні значення переміщення yгmax, швидкості ẏгmax та прискорення 

ÿгmax становлять відповідно: 5,6 – 27,4 мм, 0,1163 – 1,4122 м/с, 26,7 – 760,5 м/с
2
. 

Для другої розмірної групи – Dг = 70 – 90 мм, якщо ℓг = 1,75 – 2,25 м ці діапазони є 

рівними: yгmax = 7,9 – 26,6 мм; ẏгmax = 0,1758 – 1,3782 м/с; ÿгmax = 55,1 – 731,1 м/с
2
.  

Потужність струшування гілок двох розмірних груп не перевищує 667,1 Вт, 

тому ручні віброударні струшувачі волоських горіхів можна комплектувати дви-

гунами внутрішнього згоряння з ефективною потужністю Nе = 1 кВт. 

3. Враховуючи діапазони зміни показників механіко-технологічних власти-

востей скелетних гілок, за діаметром в основі Dг їх поділено на дві розмірні гру-

пи: перша – 50 – 70 мм, друга – 70 – 90 мм. Довжина гілок Lг першої розмірної 

групи варіює в діапазоні 2,54 – 3,22 м, другої – Lг = 2,86 − 3,94 м, а кут βг  

сходження поперечного перерізу гілок – 0,42 – 0,63°. Коефіцієнти та кути тертя 

кори скелетних гілок діаметром 30 − 90 мм з поверхнею еластичних подушок  

вилчастого захвата поперек волокон змінюються в межах 0,476 − 0,484 й 

25,45 − 25,83°, а вздовж волокон – 0,501 − 0,515 і 26,61 − 27,25°. Для струшування 

скелетних гілок першої розмірної групи доцільно вибирати відстань захвату ℓг в 

межах 1,25 – 1,75 м, у цьому разі: діаметр гілок в місці захвату dг дорівнює 

24,1 − 45,3 мм; зведений коефіцієнт жорсткості сг = 429 – 3210,7 Н/м; зведена маса 

гілки на першій власній частоті mг(1) = 5,99 – 40,87 кг, а коефіцієнт в'язкого опору 

nвг(1) = 97,42 – 724,51 Н·с/м. Відстань захвату скелетних гілок другої розмірної гру-

пи ℓг = 1,75 – 2,25 м і тоді: dг = 25,5 − 51,3 мм; сг = 474,6 − 2260,6 Н/м; 

mг(1) = 6,04 − 25,59 кг; nвг(1) = 107,1 – 481,03 Н·с/м.  

4. Створений ручний віброударний струшувач додатково оснащено удар-

ним механізмом та вилчастим захватом. Вилчастий захват охоплює гілки діамет-

ром 20 − 55 мм, і за кута розхилу еластичних подушок захвата 40° унеможливлю-

ється проковзування подушок по корі в місці передачі збурювальних зусиль. За-

вдяки ударному механізму, тобто у віброударному режимі, забезпечується агро-

технічно необхідна повнота знімання горіхів 95 – 98% з гілок діаметром Dг в ос-

нові 50, 60, 70, 80, 90 мм, якщо агротехнічно необхідні прискорення ÿга гілок в 

місці захвату відповідно становлять: 285,8 – 301,7 м/с
2
; 293,8 – 309,7 м/с

2
; 

309,4 − 325,5 м/с
2
; 332,5 − 349,1 м/с

2
; 371,7 − 389,9 м/с

2
.  



19 

5. В результаті експериментальних досліджень отримано рівняння  

регресії, що відображають залежності максимального прискорення ÿгmax гілок в 

місці захвату від частоти струшування ωс , початкового зазору ∆0 між ковзними 

чашками ударного механізму, кута направленості коливань α, діаметра гілок в 

основі Dг й відстані захвату ℓг . У разі початкового зазору Δ0 між ковзними чаш-

ками ударного механізму 5, 7,5, 10 мм та частоти струшування ωс від 40 до 

100 рад/с за кута α направленості коливань 60° зміна максимального прискорення 

ÿгmax в місці захвату на відстані ℓг = 1,25 – 1,75 м  гілок першої розмірної групи  

діаметром в основі Dг = 50 мм відповідає діапазону 124,1 – 772,7 м/с
2
; 

Dг = 60 мм – 52,87 – 580,3 м/с
2
; Dг = 70 мм – 25,43 – 431,08 м/с

2
. Для гілок другої 

розмірної групи, якщо відстань захвату ℓг = 1,75 – 2,25 м, тоді: Dг = 70 мм –

 152,11 – 731,11 м/с
2
; Dг = 80 мм – 131,03 – 647,2 м/с

2
; Dг = 90 мм – 55,14 –

 508,49 м/с
2
.  

6. Агротехнічно необхідна повнота знімання волоських горіхів 95 – 98 % зі 

скелетних гілок різних розмірів у разі початкового зазору Δ0 в ударному механіз-

мі 7,5 мм досягається за таких режимів й умов роботи ручного віброударного 

струшувача: для гілок діаметром в основі Dг = 50 мм агротехнічно необхідні час-

тота струшування ωса = 40 – 100 рад/с і відстань захвату ℓга = 1,48 – 1,28 м; 

Dг = 60 мм – ωса = 40 – 100 рад/с, ℓга = 1,68 – 1,52 м; Dг = 70 мм – ωса = 40 –

 100 рад/с, ℓга = 2,04 – 1,7 м; Dг = 80 мм – ωса = 40 – 100 рад/с, ℓга = 2,15 – 1,96 м; 

Dг = 90 мм – ωса = 80 – 100 рад/с, ℓга = 2,25 – 2,22 м.  

7. Продуктивність ручного віброударного струшувача волоських горіхів 

становить 8,57 дерев/год, за семигодинну зміну – 60 дерев/зм, а в разі схеми по-

садки дерев 10 × 10 м – 0,6 га/зм. У діапазоні робочих частот знімання горіхів ме-

ханізм утримання і управління ручного віброударного струшувача забезпечує 

ефективне гасіння коливань, які передаються на руки працівника-збирача, тобто, 

коректовані за частотою середні квадратичні прискорення на рукоятках станов-

лять 0,63 – 2,47 м/с
2
 (66,4 – 78,3 дБ), що не перевищує допустимого нормативу 

4,23 м/с
2
 (83 дБ). 

8. Річний економічний ефект від використання створеного ручного вібро-

ударного струшувача плодів складає 176,4 тис. грн і досягається за рахунок зрос-

тання продуктивності праці, підвищення повноти знімання та зменшення затрат 

праці. Матеріали завершених наукових досліджень впроваджено у ПАТ „Ковель-

сільмаш“ та Придністровській дослідній станції садівництва Інституту садівницт-

ва Національної академії аграрних наук України. 
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АНОТАЦІЯ 

Крупич Р. О. Обґрунтування параметрів ручного віброударного стру-

шувача волоських горіхів. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського ви-

робництва. – Львівський національний аграрний університет, Львів, 2018. 

Дисертація присвячена теоретичному та експериментальному дослідженню 

процесу знімання волоських горіхів внаслідок передачі скелетним гілкам вібро-

ударних збурювальних зусиль. У роботі ручний вібраційний струшувач доповне-

но ударним механізмом і вилчастим захватом, що забезпечує агротехнічно необ-

хідну повноту знімання без пошкодження гілок і негативного впливу коливань на 

руки працівника-збирача. 

Розроблено модель системи “ручний віброударний струшувач – плодова  

гілка”, що відображає теоретичні залежності взаємодії ручного струшувача во-

лоських горіхів зі скелетною гілкою. Теоретично обґрунтовано параметри ручно-

го віброударного струшувача волоських горіхів. Встановлено залежності перемі-

щення, швидкості та прискорення гілок в місці захвату від частоти струшування, 

відстані захвату, зазору між ковзними чашками в ударному механізмі, кута на-

правленості коливань і діаметра гілок в основі. Доведено ефективність вібро-

ударного режиму струшування порівняно з вібраційним. 

Досліджено механіко-технологічні властивості скелетних гілок дерев во-

лоського горіха стосовно можливості  механізації плодознімальних робіт. 

Встановлено закономірності зміни прискорення плодових гілок, продукти-

вності й повноти знімання горіхів, пошкодження кори в місці захвату, зламування 

гілок, а також оцінено коливання на рукоятках струшувача з точки зору безпеч-

них умов праці збирача урожаю.  

Продуктивність струшувача становить 8,57 дерев/год, максимальна потуж-

ність струшування – 670 Вт, річний економічний ефект від використання ручного 

віброударного струшувача плодів складає 176,4 тис. грн. 

Ключові слова: волоські горіхи, ручні струшувачі, віброударний процес, 

скелетні гілки, повнота знімання, збурювачі коливань, механіко-технологічні  

властивості, збирання. 

АННОТАЦИЯ 

Крупич Р. О. Обоснование параметров ручного виброударного стряхи-

вателя грецких орехов. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.05.11 – машины и средства механизации сельскохозяйственно-

го производства. – Львовский национальный аграрный университет, Львов, 2018. 
 

Диссертация посвящена теоретическому и экспериментальному исследова-

нию процесса съема грецких орехов путем передачи скелетным ветвям вибро-

ударных возмущающих усилий. В работе ручной вибрационный стряхиватель 

дополнен ударным механизмом и вильчатым захватом, что обеспечивает агро-

технически необходимую полноту съема без повреждения ветвей и отрицатель-

ного воздействия вибрации на руки работника-сборщика. 
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Разработана модель системы "ручной виброударные стряхиватель – плодо-

вая ветвь", отображающая теоретические зависимости взаимодействия ручного 

стряхивателя грецких орехов со скелетной ветвью. Теоретически обоснованы па-

раметры ручного виброударного стряхивателя грецких орехов. Установлены за-

висимости перемещения, скорости и ускорения ветвей в месте захвата от частоты 

стряхивания, расстояния захвата, зазора между скользящими чашками в ударном 

механизме, угла направленности колебаний и диаметра ветвей в основании. До-

казана эффективность виброударного режима стряхивания в сравнении с вибра-

ционным. 

Исследованы механико-технологические свойства скелетных ветвей де-

ревьев грецкого ореха применительно возможности механизации плодоубороч-

ных работ. 

Установлены закономерности изменения ускорения плодовых ветвей, про-

изводительности и полноты съема орехов, повреждения коры в месте захвата, из-

лома ветвей, а также оценены колебания на рукоятках стряхивателя с точки зре-

ния безопасных условий труда сборщика урожая. 

Производительность стряхивателя составляет 8,57 деревьев/ч, максималь-

ная мощность стряхивания– 670 Вт, годовой экономический эффект от использо-

вания ручного виброударного стряхивателя плодов составляет 176,4 тыс. грн. 

Ключевые слова: грецкие орехи, ручные стряхиватели, виброударный 

процесс, скелетные ветви, полнота съема, возбудитель колебаний, механико-

технологические свойства, уборка. 

ANNOTATION 

Krupych R.O. Substantiation of parameters of manual vibro shock shaker of 

walnuts. – On the rights of manuscripts. 

Dissertation for obtaining the scientific degree of the candidate of technical 

sciences (PhD) in the specialty 05.05.11 "Machines and means of mechanization of 

agricultural production" (Technical sciences). – Lviv National Agrarian University, 

Lviv, 2018. 

The dissertation is devoted to theoretical and experimental research of the 

process of removal of walnuts by the transmission of skeletal branches of vibration da-

maging perturbation efforts. In the work the manual vibration shaker is proposed to be 

supplemented with a shock mechanism and a plucked hook that provides agrotechnical-

ly necessary complete removal without damaging the branches and the negative effect 

of vibration on the hands of the worker-collector. 

The model of the system "manual vibration shock shaker – fruit branch" was de-

veloped, which reflects the theoretical dependences of the interaction of manual shaker 

of walnuts with the skeletal branch. The parameters of the manual vibration shaker of 

walnuts are theoretically substantiated. The dependences of displacement, speed and 

acceleration of the branch in the place of capture from the frequency of shaking, the 

distance of capture, the gap between the sliding cups in the shock mechanism, the di-

rection of the oscillation and the diameter of the branch at the base are established. The 

power of shaking walnuts from skeletal branches with a manual vibration shaker is cal-

culated. The effectiveness of the vibration shock mode versus vibration is proved. 
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The mechanical and technological properties of skeletal branches of walnut trees 

in relation to the mechanization of fruit-bearing works have been investigated. 

The design and experimental research samples of the shock mechanism have 

been developed and the fork tool introduced into the manual vibration shock shaker. 

The regularities of the changes in the acceleration of the fruit branches, the productivity 

and completeness of nuts removal, the damage of the crust at the site of grabbing, the 

breaking of the branches, and also the estimation of oscillations on the handles of the 

shaker from the point of view of safe working conditions of the harvester were deter-

mined. 

The vibration shaker oscillator in the vibro-shock mode generates a wide range 

of shaking frequencies, which covers the range of required shaking frequencies for all 

branches, providing agrotechnically necessary completeness of harvesting. Upgraded 

hand vibro-shock shakers, further equipped with a shock mechanism and a fork grip 

provides agronomic necessary completeness of removing nuts 95 – 98% of the 

branches with a diameter Db in 50, 60, 70, 80, 90 mm if agronomic required accelera-

tion ÿba in place of the branches’capture respectively, are: 285,8 – 301,7 m/s
2
, 293,8 – 

309,7 m/s
2
, 309,4 – 325,5 m/s

2
, 332,5 – 349,1 m/s

2
; 371,7 – 389,9 m/s

2
. 

The agro-technical need for completeness of walnut removal 95 – 98% of skelet-

al branches of different sizes in the case of initial gap Δ0 in the shock mechanism of 7,5 

mm is achieved under the following modes and working conditions: for branches with a 

diameter in the basis of Db = 50 mm, the agro-technically required shaking frequency 

ωsf = 40 – 100 rad/s and the capture distance ℓb = 1,48 – 1,28 m; Db = 60 mm –  

ωsf = 40 – 100 rad/s, ℓcd = 1,68 – 1,52 m; Db = 70 mm –ωsf = 40 – 100 rad/s, ℓcd = 2,04 –

 1,7 m; Db = 80 mm –ωsf  = 40 – 100 rad/s, ℓcd = 2,15 – 1,96 m; Db = 90 mm –ωsf = 80 –

 100 rad/s,ℓcd = 2,25 – 2,22 m. The main modes and operating conditions of the shaker 

are confirmed by economic tests. 

The modernized manual vibration shaker can be effectively used in walnut plan-

tations, including those not prepared for mechanized harvesting, as well as on slopes, 

terraces, forest strips and areas of individual farms. As a result of the use of this prod-

uct, manual harvesting improves the nuts harvesting completeness and reduced labor 

costs. Productivity of hand-made vibration shaker of walnuts per hour is 8,57 trees/h, 

for seven-hour shift– 60 trees/shift, and in the case of tree planting scheme 10 × 10 m – 

0,6 ha/shift. 

In the range of operating frequencies of nuts removal, the mechanism of retention 

and control of the manual vibration shock shaker provides effective quenching of vibra-

tions transmitted to the hands of the worker-collector. Frequency-adjusted mean square 

accelerations on the handle of the mechanism of holding and controlling the shaker are 

0,63 – 2,47 m/s
2
 (66,4 – 78,3 dB), which does not exceed the permissible norm of 

4,23 m/s
2
 (83 dB). 

The annual economic effect of the use of modernized manual vibro shock shaker 

of fruits is 176.4 thousand UAH. 

Key words: walnuts, manual shakes, vibro shocking process, skeletal branches, 

fullness of removals, oscillator, mechanical and technological properties, harvesting. 
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