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1. Актуальність теми дисертації 

 

Результати дисертаційних досліджень подані до захисту, спрямовані на 

вирішення проблеми з пошуку шляхів створення ефективних засобів механізації 

для збирання плодів волоського горіха. 

Зміна форм власності в аграрному секторі вимагає постійного пошуку у 

нарощуванні об’ємів сільськогосподарської продукції, конкурентоздатної як на 

внутрішньому, так і зовнішньому ринках. Серед такої є продукція волоського 

горіха, плоди якого мають багатоцільове призначення. Зміна кліматичних умов 

сприяють вирощуванню цієї культури в Україні, а поява середніх за розмірами 

приватних господарств розвитку виробництва плодоягідної продукції. Тому 

створення технічних засобів для забезпечення механізованого збирання 

волоського горіха можна віднести до актуальних науково – практичних задач 

забезпечення сільськогосподарської галузі новими енерго - та 

ресурсозберігаючими технологіями з врахуванням комплексного підходу до 

розробки та виготовлення вітчизняних віброударних струшувачів. 

Господарства плодоягідного спрямування з різними напрямками 

виробництва сільськогосподарських культур і незначними площами не в змозі 

утримувати плодозбиральні машини, які набули широкого застосування у 

виробничих умовах. При цьому, як правило, такі машини оснащені 

струшувачами, які здійснюють захват і збурюють коливання штамбів, 

центральних провідників або скелетних гілок дерев.  

Відомі ручні струшувачі конструктивно забезпечують лише вібраційні 

режими при виконанні технологічних процесів збирання плодів, що є 

недостатнім для забезпечення виконання агротехнічних норм. 

Виникнення позитивного ефекту руйнування зв’язку між скелетною гілкою 

та плодом волоського горіха можливе коли у зоні взаємодії струшувача та гілки 

створити збурювальні зусилля. 

Відтак розроблення та обґрунтування конструктивних, кінематичних і 

технологічних параметрів віброударних струшувачів, які забезпечують 

агротехнічну повноту знімання без пошкодження скелетних гілок дерева є 

актуальною науково-прикладною задачею. 

Актуальність теми даної дисертації підтверджується також і тим, що 

дослідження, які визначають основу дисертаційної роботи, відповідають 
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науковому напрямку досліджень Львівського національного аграрного 

університету та виконані в рамках науково-дослідних програмам „Розробка 

технічних засобів і ресурсоощадних технологій в землеробстві, рослинництві й 

тваринництві“ (ДР №0106U002075) та „Розробка проектно-керованих 

інноваційних систем, ресурсоощадних технологій і технічних засобів у 

агропромисловому виробництві та його енергозбереженні“ (ДР №0111U001251, 

ДР №0116U003179) факультету механіки та енергетики. 

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, 

їх достовірність та новизна, повнота їх викладу в опублікованих працях 
 

Наукові положення, висновки та рекомендації, викладені в дисертаційній 

роботі, є достовірними та належним чином обґрунтованими. Для цього автором 

проведені необхідні теоретичні та експериментальні дослідження з 

використанням розроблених і відомих методик, використані літературні джерела 

та патентна інформація. 

Дисертаційне дослідження побудовано за логічною схемою аналіз стану 

проблеми, формулювання мети і завдань досліджень, теоретичне обґрунтування 

параметрів взаємодії віброударного струшувача з скелетними гілками із плодами 

волоського горіха, загальні методи та методики досліджень на розробленому 

стендовому обладнанні з можливістю зміни конструктивних і кінематичних 

параметрів, узагальнення та аналіз експериментальних досліджень процесу 

зняття плодів волоського горіха, узагальнення результатів дослідження за темою 

дисертаційних досліджень. Енергетичне та економічне обґрунтування базується 

на перевірці технологічного процесу збирання плодів волоського горіха за 

річного напрацювання 1800 дерев. Висновки та рекомендації для науки і 

виробництва є підсумком проведеної роботи. Кожен етап досліджень 

ґрунтується на об’єктивних даних та закономірностях, які достатньо повно 

висвітлені в роботі. 

Головне наукове положення дисертації полягає у тому, що вихід 

сільськогосподарської галузі з кризи залежить від застосування сучасних 

інноваційних технологій та створення нових технічних засобів на кожному з 

етапів виробництва продукції з врахуванням особливостей 

сільськогосподарської культури, збереження її якісних та кількісних параметрів. 

Дане наукове положення обґрунтоване на основі логічного змісту та повноти 

теоретичних і експериментальних досліджень процесу збирання плодів 

волоського горіха удосконаленим ручним струшувачем SC105, який передбачає 

встановлення у зонах кріплення штанги ударного механізму та вилчастого 

захвату нової конструкції. Таке виконання дозволяє створити необхідні 

динамічні навантаження на скелетну гілку при знятті плодів волоського горіха, 

що дозволяє забезпечити повноту знімання до 95-98%. 

Висновки дисертаційної роботи є достатньо обґрунтованими, вони 

підтверджені необхідною кількістю експериментальних досліджень, які 

проведені як в лабораторних, так і у виробничих умовах. 
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Перший пункт загальних висновків вказує на доцільність застосування 

ручних віброударних струшувачів при збиранні волоських горіхів без 

пошкодження скелетних гілок та негативного впливу на працівника – збирача. 

Відсутність даних засобів механізації стримує нарощування потенціалу 

виробництва волоських горіхів в Україні. 

Другий пункт сформований на основі результатів проведених теоретичних 

досліджень. На основі виведених аналітичних залежностей встановлені для двох 

розмірних груп переміщення, швидкості та прискорення гілок у місці захвату за 

раціональної витрати потужності. 

Третій пункт вказує на діапазони показників механіко-технологічних 

властивостей скелетних гілок, до яких необхідно прикладати збурювальні 

зусилля. 

У четвертому пункті вказано, що за результатами теоретичного аналізу 

створено ручний віброударний струшувач. Завдяки встановленому ударному 

механізму та вилчастому захвату нової конструкції забезпечується агротехнічна 

повнота знімання горіхів у межах 95-98%. 

У п’ятому пункті стверджується, що в результаті експериментальних 

досліджень отримано рівняння регресії, які дозволяють оцінити вплив 

конструкціно – технологічних параметрів запропонованого віброударного 

струшувача на можливості досягнення максимального прискорення гілок у місці 

встановлення захвату.  

Шостий пункт сформульований на підставі експериментальних 

досліджень. Автором встановлено, що необхідний початковий зазор Δ0 = 7,5мм в 

ударному механізмі дозволяє досягти необхідні режими та умови роботи 

струшувача для забезпечення максимальної повноти знімання плодів.  

У сьомому пункті, на основі результатів виробничих випробувань 

виявлено, що продуктивність ручного віброударного струшувача волоських 

горіхів становить 8,57 дерев/ год.. При цьому у діапазоні робочих частот 

механізм утримання і управління забезпечує ефективне гасіння коливань, які не 

перевищують допустимого нормативу. 

У восьмому пункті обґрунтована доцільність використання розробленого 

технічного засобу для механізації збирання волоських горіхів, вказано та 

приведено економічний ефект і організації впровадження результатів наукових 

досліджень.  

Усі пункти висновків логічно випливають із результатів досліджень, які у 

достатній мірі розкривають поставлені автором у семи завданнях дисертаційної 

роботи. 

 

Повнота викладу результатів дисертації в опублікованих працях 
 

Результати досліджень, що розкривають зміст дисертаційної роботи, 

достатньо повно викладено у 18 наукових працях на 5,25 друкованих аркушах, з 

них: 7 у фахових наукових виданнях, 2 у міжнародних науково-метричних 

виданнях, 4 – матеріалах і тезах науково-практичних конференцій та форумах; 

одному деклараційному патенті України на корисну модель та у 4 – інших 

виданнях. Наведені публікації відображають основний зміст дисертації. 
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Відповідність автореферату основним положенням дисертації 

 

Автореферат дисертації відображає основний зміст роботи, її наукові 

положення та результати. Висновки автореферату та дисертації повністю 

ідентичні. 

 

3. Важливість для науки й народного господарства отриманих автором 

результатів, а також рекомендації щодо їхнього використання 

 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що у роботі:  

- вперше обґрунтована взаємодія скелетних гілок волоського горіха з 

врахуванням конструкції ручного віброударного струшувача та параметри 

збурювальних зусиль у зоні контакту гілки із захватом засобу; 

- для інтенсифікації процесу зняття плодів волоського горіха 

віброударним механізмом запропонована математична модель у вигляді шести 

диференційних рівнянь; 

-  отримано математичні залежності, які дозволяють встановити вплив 

параметрів ударного механізму на скелетну гілку волоського горіха і встановити 

функціональні та експлуатаційні показники процесу роботи ручного 

віброударного струшувача. 

Практичне значення одержаних результатів. За результатами досліджень 

запропоновано науково - обґрунтовану конструкцію ручного віброударного 

струшувача. Встановлені показники механіко-технологічних властивостей 

скелетних гілок волоського горіха. 

Технічна новизна виконаних розробок захищена деклараційним патентам 

України на корисну модель. Окремі наукові та практичні результати, методики й 

рекомендації впроваджено на ПАТ “Ковельсільмаш” і Придністровській 

дослідній станції садівництва Інституту садівництва Національної академії 

аграрних наук України. 

Отримані результати дозволили модернізувати італійський ручний 

вібраційний струшувач SC105, який можна використовувати в насадженнях 

волоського горіха, не підготованих до механізованого збирання. 

 

4. Оцінка змісту дисертації, її завершеність у цілому 

 

Дисертація складається зі вступу, загальної характеристики роботи, п’яти 

розділів основної частини, висновків, літературних джерел і додатків. Загальний 

обсяг дисертації викладено на 241 сторінці машинописного тексту та 30 

додатках, основний текст на 165 сторінках. Список використаних літературних 

джерел містить 146 найменувань. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

сформульовано мету та завдання досліджень, встановлено об’єкт і предмет 

досліджень, відображено основні методи досліджень. Положення наукової 

новизни та практичної значущості отриманих результатів сформульовані чітко, 

відповідають суті роботи.  
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У першому розділі проведено огляд літератури за темою, визначено 

напрямки наукових досліджень. Представлений аналіз світового та вітчизняного 

досвіду механізованих плодознімальних робіт. З'ясовано, що серед великої 

різноманітності плодоягідних насаджень, недостатня увага приділена волоським 

горіхам, площі під які постійно зростають та потребують ручних струшувачів. 

Вказано, що сучасні технічні засоби механізованого збирання плодів у 

переважній більшості передбачають захват і збурення коливань переважно 

штамбів і центральних провідників дерев. 

На основі аналізу наукових праць доведено, що розрахунок і вибір 

параметрів робочих елементів струшувачів необхідно здійснювати на основі 

реалізації моделей безпосередньої взаємодії захватів зі скелетними гілками дерев 

волоських горіхів, враховуючи при цьому їх механіко-технологічні властивості. 

Також встановлено, що існуючі конструкції робочих елементів струшувачів не 

повною мірою задовольняють функціональним вимогам щодо створення 

збурювальних зусиль при забезпеченні мінімальних енерговитрат на їх появу. 

В даному розділі варто було б обґрунтувати доцільність прийняття моделі 

«ручний віброударний струшувач - плодова гілка» без включення у систему 

«людини-оператора». З іншої сторони, глибокий аналіз насаджень волоських 

горіхів з урахуванням врожайності за віком дозволив би ретельніше підійти до 

створення засобів механізації їх збирання. 

У другому розділі сформовано теоретичні підходи до визначення 

конструктивно-технологічних параметрів ручного струшувача з віброударним 

механізмом і спеціальним захватом. 

Розглянуто пятимасову модель коливної системи «ручний віброударний 

струшувач - плодова гілка». Для кожного елементу струшувача: механізму 

утримання і управління, збурювача коливань і частини віброударного механізму, 

частини віброударного механізму зі штангою і захватом отримані диференційні 

рівняння руху. 

Виведено умову постійного контакту захвата з плодовою гілкою, що 

забезпечує ефективність виконання операції зі знімання волоських горіхів і її 

рівняння поздовжнього руху. 

Розгляд запропонованої системи в цілому призвів до отримання ще двох 

рівнянь, які описують поперечні переміщення, відносно напряму дії ударного 

механізму і обертальний рух струшувача, з врахуванням сили тяжіння та сил 

інерцій. 

Розв’язок замкнутої системи з шести диференційних рівнянь методом 

Рунге-Кутта та врахування особливостей будови плодоносних дерев, скелетних 

гілок горіха волоського, запропонованих конструктивних параметрів ударного 

механізму і захвату, дозволило отримати максимальні значення переміщень, 

швидкості та прискорень гілок у місці захвату, а також визначити потужність, 

яка затрачається на отримання цих значень. 

Значний масив значень представлених за розрахунками, в тому числі 

додатках, дещо утруднює сприйняття раціональних технологічних параметрів 

механізму для забезпечення максимального зняття плодів волоського горіха. 

У третьому розділі дисертантом запропоновано програму 

експериментальних досліджень, методики проведення досліджень для 
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підтвердження теоретичних результатів з визначення конструктивно 

технологічних параметрів запропонованого ручного віброударного 

струшувача, механіко-технологічних властивостей скелетних гілок дерева 

волоського горіха. 

Для проведення експериментів запропоновано натяжний пристрій для 

дослідження зведеного коефіцієнта жорсткості скелетних гілок , 

сформовано обладнання для вимірювання прискорень, наведено 

конструктивні особливості ударного механізму та вилчастого захвату.  

Не зовсім зрозуміло, чому у дослідженнях наземної частини дерев не 

звернено увагу на загальну висоту дерев, яка за відомостями автора може 

досягати 35 м ?  

У четвертому розділі дисертантом наведено результати експериментальних 

досліджень з визначення раціональних параметрів запропонованого ручного 

віброударного струшувача з врахуванням підвищення ефективності зняття 

плодів горіха волоського. 

Приведені розмірні показники наземної частини дерев, параметри зведеного 

коефіцієнта жорсткості плодових гілок, встановлена частота вільних коливань і 

зведена маса, визначений коефіцієнти згасання коливань і в’язкого опору 

плодових гілок. Звернено увагу на фрикційні властивості кори плодових гілок і 

коефіцієнти жорсткості та в’язкого опору еластичних елементів струшувача. 

При визначенні режимів роботи ручного віброударного струшувача було 

застосовано пятифакторний експеримент за планом Бокса. Отримані рівняння 

регресії, функцією відгуку яких було максимальне прискорення у місці захвату 

для гілок двох груп вказують, що ударний механізм є важливою складовою 

ланкою віброударного струшувача. В свою чергу, наявність вібрацій може нести 

негативну дію на збирача. Результати досліджень, отримані автором вказують, 

що завдяки механізму утримання і управління відбувається гасіння коливань, 

тому вони не перевищують допустимої норми. 

Не зрозуміло, чому автор взяв фактор кута нахилу штанги до горизонталі α, 

як впливовий. Пункти 4.2.3 і 4.3 можна було б віднести до розділу 5, що 

дозволило б збільшити його розміри. 

У п’ятому розділі дисертантом представлено розрахунок економічної 

ефективності ручного віброударного струшувача волоських горіхів. 

На нашу думку, у даному розділі варто було б узагальнити пропозиції 

виробництву, використання яких, у випадку випуску засобів збирання, сприяли б 

розширенню напрямків використання запропонованого струшувача при збиранні 

інших плодових сільськогосподарських культур. 

 

Текст дисертаційної роботи викладений чітко та в логічній послідовності. 

Матеріал дисертації достатньо проілюстрований схемами, рисунками, графіками 

і таблицями. Загальні висновки та рекомендації у дисертації випливають з 

проведених здобувачем досліджень та відображають основні результати роботи. 

Мова і стиль викладення змісту, оформлення дисертації та автореферату 

відповідають вимогам, які ставляться до кваліфікаційних наукових праць. 
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5. Основні зауваження до дисертаційної роботи 

 

До дисертаційної роботи та її автореферату треба віднести наступні 

зауваження 

1. При обґрунтуванні системи «ручний віброударний струшувач – 

плодова гілка» необхідно дати роз’яснення щодо відсутності у системі 

«людини». Як на запропоновану систему впливає людський фактор? 

2. Перший розділ є дещо переобтяжений інформацією (п.1.1), яка є не 

визначальною для подальших досліджень (біологічні особливості волоських 

горіхів). В той же час цікавою була б інформація щодо врожайності горіхового 

дерева, залежно від висоти до 35м. 

3. При аналізі конструкцій плодозбиральних машин варто було б 

відмітити причини, які унеможливлюють їх використання для збирання 

волоських горіхів(п.1.2). Адже їх продуктивність на порядок вища. 

4. Для сприйняття аналізу ручних струшувачів, які найбільш 

перспективні для збирання волоських горіхів, необхідно було б їх технічні 

характеристики звести у таблицю, а не представляти текстом. 

5. У теоретичних дослідженнях на рис.2.7 (стр.77) відмічена сила F10. 

Не зрозуміло, що вона враховує? Чи враховано тут можливі коливання гілок від 

швидкості вітру? 

6. yг – абсолютне переміщення місця(як воно означене?)захвату гілки у 

напрямі вісі Оу(стр.76). у1, у2, у3 – відносне переміщення мас. Можливо краще 

використовувати вираз «переміщення центра мас». 

7. Пункт 2.1 не сприймається через значну кількість позначень. 

Схематичне зображення (рис.1 – автореферат, 2.2 - дисертація). Варто було б 

ретельніше підійти до роз’яснення щодо формування мас: m1, m2, m3, m4 – як 

результат зміни положень окремих деталей виконавчих механізмів. 

8. Відсутній аналіз рівнянь, які є визначальними, наприклад 2.19 

(стр.74). Яка роль швидкості V3 маси m3 для процесу взаємодії з масою гілки mг. 

Поява реакції N4 у формулах 2.17 і 2.27 теж вимагає роз’яснення. 

9. Приведена схема дерева на рис.3.1(стр.105) є дещо ідеалізованою, що 

підтверджують результати досліджень автора відносно кута αг=60
0
. Відсутні 

пропозиції щодо встановлення точок прикладання захвату до верхніх скелетних 

гілок. 

10. П’ятий розділ обмежений економічними розрахунками, що знижує 

його практичну цінність. Варто було б окремі пункти, віднесені до практичних 

рекомендацій виробництву узагальнити на основі пунктів і розділу 4 (наприклад 

п.4.3). 

Відмічені недоліки не знижують наукової та практичної цінності дисертації 

і не впливають на позитивну оцінку роботи в цілому. За обсягом і змістом 

дисертація відповідає вимогам до кваліфікаційних робіт. 
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Загальний висновок 

 

В цілому дисертація Крупича Романа Олеговича «Обґрунтування 

параметрів ручного віброударного  струшувача волоських горіхів» є завершеною 

кваліфікаційною науковою працею, в якій наведено теоретичне узагальнення і 

нове вирішення науково-прикладної задачі, що проявляється у підвищенні 

ефективності збирання плодів волоського горіха шляхом розроблення 

конструкцій та вибору раціональних параметрів ручного віброударного 

струшувача із новим вилчастим захватом. 

Вказані недоліки не зменшують наукової та практичної цінності 

представленої дисертації. Основні результати дисертації в достатній мірі 

опубліковано у фахових наукових виданнях України. Дисертація 

характеризується єдністю змісту та сучасною методологією проведених 

досліджень.  

Дисертаційна робота виконана на належному науковому рівні та відповідає 

вимогам п. 9, 10, 12, 13 «Положення присудження наукових ступенів і 

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 576, які 

пред’являються до дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації 

сільськогосподарського вирибництва, а її автор Крупич Роман Олегович 
заслуговує присудження йому наукового ступеня кандидата технічних наук. 

 

 

Офіційний опонент: 

доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри інженерного та комп’ютерного 

забезпечення агропромислового комплексу 

Луцького національного технічного 

університету      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                    В.Ф. Дідух        

  

 

 

 

 


