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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми роботи. На сьогоднішній день при розробці конструкцій 

картоплезбиральних машин велику увагу приділяють проблематиці розподілу 

компонентів картопляної грядки у трьох напрямках: подрібнення грудок до 

сепарованих розмірів, сепарація ґрунту та пошук способів автоматичного розподілу 

грудок та бульб з використанням фізико-механічних та інших властивостей  

Враховуючи складність та громіздкість існуючих пристроїв для автоматичного 

розподілу грудок та бульб, а також їх високу вартість та невисоку продуктивність, 

доцільно більше уваги приділити першим двом напрямкам, тобто добиватися 

максимального подрібнення грудок ґрунту та відокремлення ґрунту робочими 

органами первинної сепарації. 

Таким чином, з метою підвищення продуктивності збирання картоплі, 

зменшення затрат праці та зниження рівня пошкоджень бульб пошук та 

обґрунтування параметрів сепаруючих елеваторів для картоплезбиральних машин є 

актуальною науково-практичною задачею, яка визначила напрямок досліджень 

дипломної роботи. 

Мета роботи: обґрунтування параметрів сепаруючого елеватора однорядної 

картоплезбиральної машини. 

Об’єкт, методи та джерела дослідження. Основним об’єктом дослідження є 

однорядна картоплезбиральна машина. Методи виконання роботи: економіко-

статистичний, графічний, порівняльний, математичного моделювання; теоретико-

емпіричний. 

Отримані результати:  

-  розглянуто характеристику умов вирощування та технологію збирання 

картоплі, характеристики картоплі та їх вплив на процес сепарації ґрунту, 

проведено аналіз конструкцій картоплезбиральних машин; 

- проведено обґрунтування параметрів однорядної картоплезбиральної машини, 

побудовані функціональна, кінематична і принципова схеми, розроблено 

технологічну схему, проведено технологічні розрахунки робочих органів та 

розрахунки на міцність елементів конструкції картоплезбиральної машини; 

- проведено дослідження механіко-технологічних властивостей картоплі та їх 

вплив на технологічний процес збирання бульб, а також дослідження 

характеристик картопляної грядки; 

- розглянуто методи та системи САПР сільськогосподарської техніки, 

розроблено модель об’єкту проектування, проведено обробку даних, 

побудовано діаграми за результатами моделювання; 

-  розроблено технологічний процес виготовлення деталі кришка, для якого 

вибрано обладнання, оснащення, різальний та вимірювальний інструмент, 

розраховано режими різання; 

-  проаналізовано покращення науково-дослідних і конструкторських робіт у 

питаннях підвищення надійності сільськогосподарської техніки. Виконано 

розрахунок економічної ефективності картоплезбиральної машини; 

-  розглянуто питання вимог техніки безпеки при роботі з картоплезбиральною 

технікою, охорони праці, безпеки в надзвичайних ситуаціях та екології. 
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Практичне значення отриманих результатів. 

Запропоновано конструкцію та обґрунтовано параметри сепаруючого 

елеватора однорядної картоплезбиральної машини, що дозволить значно знизити 

затрати енергії на сепарацію, знизити ступінь пошкоджень бульб та покращити їхні 

товарні якості. 

Апробація. Окремі результати роботи доповідались на VІ Міжнародній 

науково-технічній конференції молодих вчених та студентів «Актуальні задачі 

сучасних технологій», Тернопіль, ТНТУ, 16– 17 листопада 2017 р.  

Структура роботи. Робота складається з розрахунково-пояснювальної 

записки та графічної частини. Розрахунково-пояснювальна записка складається з 

вступу, 8 розділів, висновків, переліку посилань та додатків. Обсяг роботи: 

розрахунково-пояснювальна записка – 155 арк. формату А4, графічна частина – 11 

аркушів формату А1. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі акцентовано важливість пошуку і розробки таких робочих органів, 

які б забезпечували якісну сепарацію та мінімальне пошкодження бульб і 

охарактеризовано основні завдання, які необхідно вирішити. 

У першому розділі розглянуто характеристику умов вирощування та 

технологію збирання картоплі, характеристики картоплі та їх вплив на процес 

сепарації ґрунту, проведено аналіз конструкцій картоплезбиральних машин, 

проаналізовано роботу і будову базової однорядної картоплезбиральної машини. 

У другому розділі обґрунтовано параметри однорядної картоплезбиральної 

машини, побудовані функціональна і принципова схеми, розроблено технологічну 

схему, проведено технологічні розрахунки робочих органів та розрахунки на 

міцність елементів конструкції картоплезбиральної машини. 

В третьому розділі  – Дослідження параметрів об’єкту розробки – проведено 

дослідження механіко-технологічних властивостей картоплі та їх вплив на 

технологічний процес збирання бульб, а також дослідження характеристик 

картопляної грядки. 

В розділі «САПР сільськогосподарських машин»  розглянуто методи та 

системи САПР сільськогосподарської техніки, розроблено модель об’єкту 

проектування, проведено обробку даних, побудовано діаграми за результатами 

моделювання. 

В п’ятому розділі – Розробка технологічного процесу механічної обробки 

деталі – спроектовано технологічний процес механічної обробки деталі кришка та 

розроблено комплект технічної документації. 

В розділі «Організаційно-економічна частина» проаналізовано покращення 

науково-дослідних і конструкторських робіт у питаннях підвищення надійності 

сільськогосподарської техніки. Виконано розрахунок економічної ефективності 

картоплезбиральної машини. 

У розділі «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» 
розглянуто вимоги техніки безпеки при роботі з картоплезбиральною технікою та 

проаналізовано проведення основних невідкладних аварійно-рятувальних робіт на 

підприємствах агропромислового комплексу в осередках ураження. 
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В розділі «Екологія» наведено аналіз та характеристику забруднень довкілля, 

що виникнуть в результаті виготовлення картоплезбиральної техніки та 

запропоновано заходи із зменшення забруднення довкілля.  

У загальних висновках щодо дипломної роботи описано прийняті в проекті 

технічні рішення, які забезпечують виконання завдання на проектування; 

оригінальні технічні рішення, прийняті автором в процесі роботи; технічні рішення 

роботи, які можуть бути впроваджені у виробництво; техніко-економічні показники 

та їх порівняння з базовими. 

В додатках до пояснювальної записки наведено відомості специфікацій, 

комплект технологічної документації згідно ГОСТ 3.1404-86. 

В графічній частині наведено складальні креслення та схеми однорядної 

картоплезбиральної машини, деталювання окремих вузлів, схеми технологічних 

наладок, складальні креслення засобів технологічного оснащення та ін. 

 

ВИСНОВКИ 

Запропоновані в дипломній роботі наукові та інженерні рішення дозволили 

обґрунтувати основні параметри сепаруючого елеватора однорядної 

картоплезбиральної машини та її вузлів, побудувати функціональну та принципову 

схеми, розробити робочі креслення вузлів та деталей. 

Проведені дослідження механіко-технологічних властивостей картоплі та їх 

вплив на технологічний процес збирання бульб, а також дослідження характеристик 

картопляної грядки дозволили визначитись з конструкцією сепаруючого елеватора 

та прийняти відповідні рішення. 

Розроблений технологічний процес механічної обробки деталі кришка та 

комплект технічної документації, а також запропоновані конструкції спеціальних 

верстатних пристроїв дали змогу підвищити якість виготовлення деталі і зменшити 

підготовчо-заключний час на операціях.  

Розрахунки економічної ефективності підтвердили правильність прийнятих 

проектних рішень і показали, що завдяки впровадженню запропонованих технічних 

рішень знизилися витрати на експлуатацію картоплезбиральної машини, зменшився 

обсяг капіталовкладень, а також покращився ряд інших техніко-економічних 

показників. 

Запропонована конструкція сепаруючого елеватора дозволяє якісно 

виконувати технологічний процес збирання картоплі з мінімальними 

пошкодженнями бульб. 
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АНОТАЦІЯ 

Левицький А.П. Обґрунтування параметрів сепаруючого елеватора однорядної 

картоплезбиральної машини. 133 «Галузеве машинобудування». – Тернопільський 

національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2018. 

В дипломній роботі виконано обґрунтування параметрів сепаруючого 

елеватора однорядної картоплезбиральної машини, з метою забезпечення якісного 

виконання технологічного процесу збирання картоплі, зниження затрат енергії на 

сепарацію та зменшення ступеня пошкоджень бульб. 

Ключові слова: МАШИНА, ЕЛЕВАТОР, ПРИСТРІЙ, ДЕТАЛЬ, ПРОЦЕС, 

СЕПАРАЦІЯ, БУЛЬБА. 

 

 

 

 

ANNOTATION 

Levickiy A.P. Ground of parameters of separuyuchego elevator of odnoryadnoy 

kartoplezbiral'noy machine. 133 «Industrial Machinery Engineering» – Ternopil Ivan 

Pul’uj National Technical University. – Ternopil, 2018. 

The ground of parameters of separuyuchego elevator of odnoryadnoy 

kartoplezbiral'noy machine is executed in diploma work, with the purpose of providing of 

high-quality implementation of technological process of collection of potato, decline of 

expenses of energy, on separaciyu and diminishing of degree of damages of tubers. 

Key words: MACHINE, ELEVATOR, DEVICE, DETAIL, PROCESS, 

SEPARACIYA, TUBER. 


