
ВІДГУК 

офіційного опонента Цуркана Олега Васильовича на дисертаційну 

роботу Крупича Романа Олеговича на тему «Обґрунтування 

параметрів ручного віброударного струшувача волоських горіхів», яку 

подано в спеціалізовану вчену раду К 36.814.03 на здобуття наукового 

ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини 

і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. 

 

Актуальність теми дослідження.  

Волоський горіх одна з найцінніших та найдавніших порід дерев, що 

завезені на землі України. Першими осередками вирощування волоських горіхів 

в Україні були Видубицький і Межигірський монастирі, засновані тисячу років 

тому. Сьогодні в Україні нараховується декілька мільйонів плодоносних дерев. 

За даними Державної статистичної служби України в 2015 році під основними 

видами горіхоплідних культур, враховуючи усі сільськогосподарські 

підприємства, в тому числі індивідуальні присадибні господарства, було зайнято 

16,6 тис. га, зокрема у плодоносному віці – 13,5 тис. га, з яких волоський горіх 

становить 16,2 тис. га або 97,6%. 

На сьогоднішній день Україна входить до п'ятірки найбільших держав-

виробників горіхів. У Європі частка виробництва нашої держави становить 

майже 24%, а у світі – перевищує 5%. 

На теперішній час волоський горіх широко застосовується у харчовій 

промисловості, ядра горіхів відзначаються винятковими смаковими 

властивостями. Плоди волоського горіха використовують у кондитерській галузі, 

у консервному, плодоовочевому виробництвах та виробництві олії. 

Стримуючим чинником збільшення виробництва волоських горіхів є 

низький рівень механізації технологічних процесів, особливо збирання. Плоди 

збирають за технологіями й технічними засобами, призначеними першочергово 

для плодових культур і не пристосовані до насаджень волоського горіха.  

Горіхові насадження часто не відповідають вимогам підготовки до 

використання плодозбиральних машин, і урожай збирається вручну. Іноді 

застосовують допоміжні засоби для полегшення умов праці, але продуктивність і 

повнота збирання при цьому доволі низькі. Для підвищення продуктивності 

збиральних робіт доцільно використовувати ручні вібраційні струшувачі, які 

захоплюють скелетні гілки дерев. Дані струшувачі не завжди забезпечують 

високу, агротехнічно регламентовану повноту знімання плодів (не менше 95%) і 

призводять до пошкодження крони і кори гілок в місці передачі вимушуючої 

сили.  

У зв'язку з цим, доповнення ручного віброударного струшувача волоських 

горіхів ударним механізмом і вилчастим захватом забезпечить підвищення 

продуктивності збирання без пошкодження скелетних гілок. 



Дисертаційна робота Крупича Р.О. присвячена підвищенню ефективності 

збирання волоських горіхів шляхом створення ручного віброударного 

струшувача та обґрунтування його параметрів. Збуджувач коливань струшувача 

у віброударному режимі генерує широкий спектр частот струшування, який 

охоплює діапазон необхідних частот струшування всіх гілок, що забезпечує 

агротехнічно необхідну повноту знімання. Тому тема дисертаційної роботи є 

актуальною та своєчасною для науки і практики. 

Дисертаційна робота виконувалась згідно плану науково-дослідних 

програм Львівського національного аграрного університету «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). 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень та висновків, 

сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна. Дисертантом 

модернізовано ручний вібраційний струшувач і доповнено розробленими уданим 

механізмом та вилчастим захватом, обґрунтовано його основні параметри та 

режими роботи під час струшування волоських горіхів передачею збурювальних 

зусиль скелетним гілкам. 

Усі наукові положення та висновки в дисертації підтверджені 

результатами теоретичних та експериментальних досліджень, а також 

господарськими випробуваннями запропонованого ручного віброударного 

струшувача волоських горіхів, тому їх  необхідно вважати достовірними. 

Основні наукові положення, що отримані автором самостійно за 

результатами досліджень, відображено у восьми пунктах висновків. 

В першому пункті висновків охарактеризовано актуальність теми та 

визначено необхідність використання ручних струшувачів під час збирання 

волоських горіхів для підвищення продуктивності збиральних робіт без 

пошкодження скелетних гілок та негативного впливу на оператора.  

Перший пункт висновків сформований згідно з результатами першого 

розділу дисертаційної роботи. 

Другий пункт висновків стосується теоретичних досліджень взаємодії 

ручного віброударного струшувача волоських горіхів зі скелетними гілками й 

теоретичних залежностей переміщення, швидкості і прискорення гілок в місці 

захвату від параметрів ручного віброударного струшувача з урахуванням 

механіко-технологічних властивостей гілок.  

Другий пункт висновків сформований згідно з результатами другого 

розділу дисертаційної роботи. 

У третьому пункті висновків наведено показники механіко-



технологічних властивостей скелетних гілок дерев волоського горіха і їх 

залежність від діаметра гілки в основі та місця захвату (зведення). 

Четвертий пункт висновків стосується визначення основних 

конструктивних параметрів вилчастого захвату та агротехнічно необхідних 

прискорень для забезпечення повноти знімання горіхів не менше 95% в 

залежності від діаметра гілок в основі.  

У п’ятому пункті висновків приведені результати експериментальних 

досліджень, що відображають залежності максимального прискорення гілок в 

місці захвату від частоти струшування, початкового зазору між ковзними 

чашками ударного механізму, кута направленості коливань, діаметра гілок в 

основі й відстані захвату. 

Шостий пункт висновків стосується обґрунтування основних режимів та 

умов роботи ручного віброударного струшувача волоських горіхів для 

забезпечення агротехнічно необхідної повноти знімання 95 – 98 % зі скелетних 

гілок різних розмірів. 

Третій, четвертий, п’ятий і шостий пункти висновків сформовано у 

відповідності з результатами третього та четвертого розділів дисертаційної 

роботи. 

У сьомому пункті висновків приведено результати господарських 

випробувань і показники впливу вібрації на руки оператора у діапазоні робочих 

частот струшування.  

Сьомий пункт висновків сформовано згідно з результатами четвертого 

розділу дисертаційної роботи. 

У восьмому пункті висновків наведено результати розрахунку 

економічної ефективності від використання створеного ручного віброударного 

струшувача волоських горіхів. 

Восьмий пункт висновків сформований за результатами четвертого та 

п’ятого розділів дисертаційної роботи. 

Отримані результати дисертаційної роботи застосовані на практиці та 

мають важливе значення. 

Наукові положення, висновки і рекомендації, які отримані в результаті 

досліджень, є достовірними. Це досягається коректним застосуванням основних 

положень вищої математики, теоретичної механіки, теорії машин і механізмів. 

Експериментальні дослідження ручного віброударного струшувача проводилися 

в лабораторних і польових умовах з використанням методики планування 

багатофакторних експериментів. Розрахунки теоретичного аналізу та 

опрацювання експериментальних даних проводилися за допомогою відповідних 

комп’ютерних програм. 

 

Наукова новизна роботи. Вперше обґрунтовано удосконалений 

технологічний процес знімання волоських горіхів передачею віброударних 



збуджуючих зусиль скелетним гілкам дерев та основні його параметри і режими 

роботи, що забезпечують агротехнічно необхідну повноту знімання без 

пошкодження гілок і негативного впливу на оператора.  

На основі цього вперше розроблено математичну модель системи «ручний 

віброударний струшувач – плодова гілка» у вигляді системи шести 

диференціальних рівнянь, які описують взаємодію струшувача зі скелетною 

гілкою волоського горіха і отримано теоретичні залежності переміщення, 

швидкості й прискорення скелетних гілок в місці захвату від параметрів роботи 

ручного віброударного струшувача з урахуванням механіко-технологічних 

властивостей гілок.  

Дістали подальший розвиток дослідження показників механіко-

технологічних властивостей скелетних гілок волоського горіха (зведеного 

коефіцієнта жорсткості, зведеної маси, частоти власних коливань і коефіцієнта їх 

згасання, коефіцієнта в’язкого опору).  

Вперше отримано рівняння регресії, які характеризують зміну повноти 

знімання волоських горіхів від максимального прискорення гілок і за цими 

закономірностями визначено агротехнічно необхідні прискорення для 

забезпечення повноти знімання не менше 95%. 

Новизна технічного рішення створеного ручного віброударного 

струшувача захищена патентом України на корисну модель № 95453. 

 

Практична цінність роботи. Ручний вібраційний струшувач доповнено 

розробленими і виготовленими ударним механізмом та вилчастим захватом. 

Створений таким чином ручний віброударний струшувач підвищує ефективність 

механізованого знімання, і його можна використовувати в насадженнях 

волоського горіха, не підготовлених до механізованого збирання. 

Експериментальний зразок ручного віброударного струшувача 

випробувано 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 Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України. 

 

Апробація і повнота викладу результатів досліджень в опублікованих 

працях. Основні положення дисертаційної роботи доповідались, 

обговорювались і були схвалені на: звітних конференціях викладачів та 

аспірантів Львівського НАУ (Львів, 2010 – 2012 рр.); Міжнародному науково-

практичному форумі «Теоретичні основи і практичні аспекти використання 

ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового 

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 Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інноваційні технології в 

АПК» (Луцький НТУ, Луцьк, 2017 р.); XVIII Міжнародній науковій конференції 

«Сучасні проблеми землеробської механіки», присвяченій 117-й річниці від дня 

народження академіка Петра Мефодійовича Василенка (Подільський ДАТУ, 

Кам'янець-Подільський, 2017 р.); ІV Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «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 

механіки», присвяченій 117-йрічниці від дня народження академіка Петра 

Мефодійовича Василенка й проведеній на базі Подільського ДАТУ. 

Основні результати досліджень за темою дисертації 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.  

Опубліковані статті в достатній мірі розкривають теоретичні та 

експериментальні дослідження дисертаційної роботи. 

 

Структура та обсяг дисертації. Зокрема, у наукових публікаціях автором 

проведено аналіз теоретичних та експериментальних досліджень і 

запропоновано математичну модель взаємодії ручного віброударного 

струшувача зі скелетною гілкою; подано результати планованих експериментів, 

проаналізовано та узагальнено їх результати; проведено аналіз технологічних 

схем і запропоновано потокову технологію збирання волоських горіхів з 

використанням ручних віброударних струшувачів; сформовано перелік 

визначальних особливостей ручного віброударного струшувача волоських 

горіхів, запропоновано його конструктивну схему з ударним механізмом і 

вилчастим захватом; обґрунтовано мету модернізації італійського вібраційного 

струшувача SC105, здійснено аналіз роботи створеного ручного віброударного 

струшувача волоських горіхів і обґрунтовано ефективність його використання; 

запропоновано розрахункову схему п'ятимасової механічної системи «ручний 

віброударний струшувач – плодова гілка» та проведено її аналіз; удосконалено 

методику використання механічної машини розтягу для дослідження 

властивостей еластичних елементів ручного віброударного струшувача; 

розроблено пристрій для визначення зведеного коефіцієнта жорсткості гілок 

плодових дерев; запропоновано методику і розраховано економічну 

ефективність струшувача. 



Використання чужих наукових результатів без посилань на авторів у 

роботі не виявлено. Обсяг і структура дисертаційної роботи відповідають 

вимогам ДАК України. 

 

Відповідність автореферату основним положенням дисертації. 

Автореферат дисертації відображає основний зміст роботи, її наукові положення 

та результати. Висновки автореферату і дисертації повністю ідентичні. 

 

Оцінка змісту дисертації, її завершеність та загальна характеристика 

роботи. Дисертація складається із вступу, п’яти розділів, висновків, списку 

використаних джерел і додатків. Основна частина дисертації виконана на                 

166 сторінках, містить 54 рисунки, 7 таблиць, 42 додатки, до списку 

використаних джерел увійшло 164 найменувань. Загальний обсяг дисертації 

роботи становить 260 сторінок. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, наведено мету, визначено 

завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, окреслено наукову новизну й 

практичне значення одержаних результатів. 

В першому розділі проведено аналіз біологічних особливостей волоських 

горіхів та їх насаджень, а також аналіз способів і засобів для збирання їх плодів.  

Для підвищення продуктивності збиральних робіт в насадженнях 

волоського горіха не підготовлених до механізованого збирання доцільно 

використати ручні струшувачі, що доповнені ударним механізмом для 

забезпечення віброударного режиму роботи. 

У другому розділі наведені результати теоретичного аналізу 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 

струшувача і гілки в місці передачі вимушуючої сили: переміщення, швидкість і 

прискорення гілки; потужність струшування. 

В третьому розділі наведено програму і методики досліджень, а саме: 

розмірних характеристик надземної частини дерев волоського горіха, механіко-

технологічних властивостей скелетних гілок, фрикційних властивостей кори 

плодових гілок; параметрів ручного віброударного струшувача та його 

складових частин; прискорення плодових гілок в місці захвату; повноти 

знімання горіхів і режимів роботи ручного віброударного струшувача; 

параметрів коливань рукояток; господарських випробувань струшувача. 

В четвертому розділі наведено результати досліджень механіко-

технологічних властивостей дерев волоського горіха, фрикційних властивостей 

кори плодових гілок, процесу знімання волоських горіхів передачею 

віброударних зусиль скелетним гілкам, а також параметрів ручного 

віброударного струшувача. 



Застосування розробленого віброударного струшувача волоських горіхів 

дозволяє покращити агротехнічні показники збирання горіхів відносно ручного 

збирання.  

У п’ятому розділі розраховано економічний ефект використання ручного 

віброударного струшувача волоських горіхів, який досягається за рахунок 

зростання продуктивності праці, підвищення повноти знімання та зменшення 

затрат праці. 

Матеріали дисертації в повній мірі проілюстровані схемами, рисунками, 

графіками і таблицями. Загальні висновки дисертації випливають з проведених 

здобувачем досліджень та відображають основні результати роботи. 

 

Зауваження щодо змісту та оформлення дисертації та автореферату. 

1. Для систематизації умовних позначень в дисертації слід було привести 

загальний перелік умовних позначень. 

2. У дисертаційній роботі (стор. 16) та авторефераті (стор. 1) наведено 

визначення поняття «волоський горіх». Таких визначень потрібно уникати. 

3. У тексті дисертації та автореферату є похибки оформлення, огріхи друку 

й використання неправильної термінології, наприклад «збурювач коливань» або 

«збурювальні зусилля» замість відомого в літературі терміну «збуджувач 

коливань» або «вимушуюча сила», тощо. 

4. При розробці схеми ручного віброударного струшувача плодів варто 

було б обґрунтувати тип збуджувача коливань (кінематичний, дебалансний, 

електромагнітний та ін.), проаналізувати його амплітудно-частотну 

характеристику. 

5. У теоретичній частині при складанні математичної моделі у рівняннях 

не враховано дисипацію (розсіювання) енергії. Автор вважає, що вся енергія 

витрачається на збудження коливань скелетних гілок, але це не зовсім вірно.  

6. При перевірці адекватності розробленої математичної моделі не 

наведено графічні залежності порівняння результатів теоретичних та 

експериментальних досліджень і не вказано похибку між ними. 

7. Розділ 5 дисертації варто було б доповнити спрощеними залежностями 

для інженерного розрахунку і проектування ручного віброударного струшувача 

волоських горіхів, що отримуються в результаті виконаних досліджень. 

8. Доцільно розширити географію галузей застосування розробки. 

9. В роботі не приділено уваги питанням експлуатаційної надійності 

розробленого ручного віброударного струшувача волоських горіхів. 

 

Висновок. Дисертаційна робота Крупича Романа Олеговича на тему 

«Обґрунтування параметрів ручного віброударного струшувача плодів», є  



 


