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Постановка проблеми. Збільшення плодових насаджень в 

Україні вимагає механізації технологічних процесів під час збирання. 

Сучасні плодозбиральні засоби та машини оснащені струшувачами 

вібраційної, віброударної та ударної дії [1-3]. Збурювальні зусилля 

струшування передаються штамбам та скелетним гілкам дерев. 

Важливим моментом під час струшування є усунення пошкодження 

кори дерева в місці передачі збурювальних зусиль, для цього 

використовуються захисні подушки, накладки та фартухи. Вибір 

параметрів даних елементів залежить від механічних властивостей 

кори, що характеризуються межею міцності.  

Для ефективного використання плодозбиральних засобів та 

машин доцільно проводити дослідження параметрів міцності кори 

дерева при її навантаженні в місці передачі збурювальних зусиль, що 

будуть залежати від багатьох чинників, в першу чергу від сорту, віку 

та місця проростання плодових дерев. Тобто, показники міцності кори 

мають визначне значення для підбору накладок робочих органів 

струшувачів. 

 
Основні матеріали дослідження. Відомі способи оцінки 

міцності кори полягають у визначенні напружень, що обумовлюють 
появу видимих пошкоджень у вигляді здирів, тріщин, оголення 
камбію. Така методика визначення показників міцності кори не 
прийнятна з точки зору оцінки впливу засобів механізації збирання на 
стабільність плодоношення саду впродовж продуктивного періоду.  

В корі під час прикладання механічного навантаження на початку 
з'являються зворотні пружні і високоеластичні деформації, що після 
зняття навантаження повністю відновлюються на впливаючи на 
функціональні властивості флоеми, флодерми та камбію [4]. 

Перевищення межі пружної та високоеластичних реакцій кори 
супроводжується виникненням незворотної пластичної деформації. Як 
показують експериментальні дослідження, навіть незначні незворотні 
деформації призводять до відмирання волокон кори.  

Перехід в область пластичної деформації відзначається різким 
зростанням швидкості деформації при постійній швидкості 



прикладання навантаження, тобто долається межа міцності кори і 
настає фаза текучості. Момент переходу від високоеластичної 
деформації до пластичної і є критерієм оцінки межі міцності кори. 

В першу чергу необхідно враховувати нормальну складову 
збурювального зусилля, що зумовлює деформацію, спрямовану по 
нормалі до навантажуваної поверхні, яка обов'язково виникає під час 
струшування і яку необхідно враховувати, бо вона першочергово 
спричиняють пошкодження. Чим вищи рівні та розміри пошкоджень 
тим більше погіршується функціонування дерева, що відображається 
у послабленні його розвитку і плодоношення. 

Дослідження межі міцності кори при нормальному стиску 
доцільно проводити в польових умовах. Для цього розроблено прилад 
(рис.1), що складається з остова 1, який кріпиться за допомогою рамки 
2 і упорів 3 на штамбі дерева, індентора 4 та індикатора 5. Вузол 
силового навантаження складається з пружини 6, повзуна7, гвинта 8  і 
електродвигуна 9 двостороннього обертання. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Прилад для визначення межі міцності кори при 

нормальному стиску: 1 – остов; 2 – рамка; 3 – упори;  

4 – індентор; 5 – індикатор; 6, – пружина; 7 – повзун;  

8 – гвинт; 8 – електродвигун 

Дослідження необхідно проводити в період технічної стиглості 

плодів. Для проведення експериментів доцільно вибрати 10 дерев 

різних вікових груп, діаметри штамбів яких лежать в межах від 50 до 

200 мм. За необхідності даний діапазон діаметрів штамбів можна 

розширити або звузити, що залежить від параметрів і можливостей 

плодозбиральних машин і затискачів збурювачів коливань дерева. 

Експерименти проводяться в наступній послідовності. Прилад 

монтується на штамбі дерева (рис. 1), вмикається живлення 

електродвигуна 9, який за допомогою гвинта 8, повзуна 7 і пружини 6 

плавно навантажує індентор 4, площа якого становить 1 см2. 

Швидкість переміщення індентора 4 в кору контролюється 

індикатором 5, а сила стиску ‒ за деформацією пружини 6. В момент 



різкого зростання швидкості деформації кори за індикатором 5 

фіксується навантаження на інденторі 4 через деформацію пружини 6 

і вмикається реверс електродвигуна. Зростання швидкості 

переміщення індентора обумовлено появою незворотної пластичної 

деформації. 

При цьому межа міцності кори при нормальному стиску 

визначається за формулою  
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де [σ] – межа міцності кори при нормальному стиску, Па; 

P – сила тиску на кору, Н; 

S – площа активної частини індентора, що взаємодіє з корою. 
Показники межі міцності кори при нормальному стиску мають 

визначне значення для підбору накладок робочих органів струшувачів 
плодозбиральних засобів та машин та їх режимів роботи. 

 

Висновки.  Запропонована методика дозволяє визначити межу 
міцності кори плодових дерев при нормальному стиску в польових 
умовах для конкретного саду, що у свою чергу дозволить підібрати 
параметри накладок збурювачів коливань та режимів струшування, 
які б забезпечували високу повноту збирання плодів без пошкодження 
кори дерева в місці передачі збурювальних зусиль.  
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