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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми роботи. Незахищеність насіння, молодих проростков, а 

також рослин на початку зростання і розвитку від насінної, ґрунтової і аерогенної 

інфекції в окремі роки може привести до повного зараження зерна, непридатного 

потім не тільки для продовольчих цілей, але і на фураж.  

Відомо, що склад патогенного комплексу насіння включає десятки видів 

грибів, бактерій і вірусів. Особливу тривогу викликає збільшення площ озимої 

пшениці, заражених твердою головешкою. Під час збирання, особливо обмолоту, 

уражені твердою головешкою зерна легко руйнуються, спори грибка розпилюються 

і потрапляють на поверхню здорового зерна, заражаючи його. Розсіваючись в 

повітрі, вони заражають здорові рослини на відстані 250-300 метрів. Без 

протруювання відбувається накопичення інфекції. З цього виходить, що всі партії 

насінного матеріалу необхідно обов'язково протруювати.  

Взагалі підготовка насіння до сівби включає ряд операцій, головними з яких є 

очищення, калібрування, протруювання, обігрівання, термічна обробка тощо.  

Очищення насіння передбачає видалення з насінного матеріалу пошкодженого 

насіння основної культури, насіння інших культур та бур'янів.  

Визначне місце у підготовці насіння займає протруювання насіння, яке 

проводять для запобігання зараження рослин хворобами та знищення наявних 

збудників. Розрізняють сухе, напівсухе і мокре протруювання.  

Звичайно в даній ситуації ніяк не можна обійтися баз механізації такого 

процесу. Тому тут особливу роль відіграють саме протруювачі, модернізація яких 

дозволяє підвищити якість технологічного процесу та зменшити ризики для 

обслуговуючого персоналу. 

Мета роботи: обґрунтування основних параметрів системи протруювання 

насіння машини ПНШ-3 при використанні дозатора рівня замість черпакового, що 

забезпечує конструктивне спрощення даної системи, підвищує надійність процесу 

протруювання та зменшує енергоспоживання машиною.  

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

системи протруювання насіння машини ПНШ-3. Методи виконання роботи: 

економіко-статистичний, графічний, порівняльний, математичного моделювання; 

теоретико-емпіричний. 

Отримані результати:  

-  виконано аналіз умов виконання операції протруювання базовою машиною, 

розглянуто конструкції та основні параметри аналогічних протруювачів, 

роботу і будову базового протруювача ПНШ-3; 

- обґрунтовано основні параметри системи протруювання насіння машини 

ПНШ-3; 

- виконано технологічні розрахунки; гідравлічні розрахунки дозатора рівня; 

розрахунок на міцність бачка рівня; обґрунтування параметрів приводу насоса 

дозатора та шнека;  

- досліджено роботу сил тиску робочої рідини в бачку рівня; силу тиску рідини 

на плоску стінку бачка; виведено рівняння енергії для струменя рідини; 

встановлено рух рідини по трубах дозатора рівня; проаналізовано причини 
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втрати напору. 

- розроблено модель об’єкту проектування та проведено моделювання міцності 

стінки бачка дозатора рівня протруювача в системі Mathcad. 

-  розроблено технологічний процес виготовлення деталі кришка, для якого 

вибрано обладнання, оснащення, різальний та вимірювальний інструмент, 

розраховано режими різання; 

-  виконано техніко-економічне обґрунтування прийнятих рішень; 

-  розглянуто питання вимог техніки безпеки при роботі протруювача, охорони 

праці, безпеки в надзвичайних ситуаціях та екології. 

 

Практичне значення отриманих результатів. 

Запропоновано удосконалення конструкції та обґрунтовано параметри 

системи протруювання насіння машини ПНШ-3, шляхом використання дозатора 

рівня замість черпакового, що забезпечує конструктивне спрощення даної системи, 

підвищує надійність процесу протруювання та зменшує енергоспоживання 

машиною. 

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 – 182 арк. формату А4, графічна частина – 13 

аркушів формату А1 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі вказано на ефективність застосування протруювання насіння у 

підготовці насіння, яке проводять для запобігання зараження рослин хворобами та 

знищення наявних збудників. обґрунтовано, що цей процес ніяк не можна обійтися 

баз механізації. Тому тут особливу роль відіграють саме протруювачі, модернізація 

яких дозволяє підвищити якість технологічного процесу та зменшити ризики для 

обслуговуючого персоналу. 

У першому розділі описано принцип роботи протруювача, основна увага 

зосереджується на дозаторі рівня, вказано на недоліки, розглянуто конструктивні 

особливості машин-аналогів, обґрунтовано тему дипломної роботи. 

У другому розділі обґрунтовано зміни, внесені у конструкцію протруювача та 

виконано необхідні розрахунки. А саме: технологічні розрахунки; гідравлічні 

розрахунки дозатора рівня; розрахунок на міцність бачка рівня; обґрунтування 

параметрів приводу насоса дозатора та шнека. 

В третьому розділі  – Дослідження параметрів об’єкту розробки – Виконано: 

визначення роботи сил тиску робочої рідини в бачку рівня; сила тиску рідини на 

плоску стінку бачка; виведення рівняння енергії для струменя рідини; рух рідини по 

трубах дозатора рівня; аналіз причин втрати напору. 

В розділі «САПР сільськогосподарських машин» – Проаналізовано методи 
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САПР, розроблено модель об’єкту проектування та оброблено дані 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 «Обґрунтування економічної ефективності» – висвітлено 

організацію науково-дослідних робіт при підготовці до випуску нового виробу. 

Виконано оцінку економічної ефективності запропонованих рішень.  

У розділі «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» – 

розглянуто питання: інструкції з охорони праці; визначення і розрахунок шуму і 

вібрації при роботі протруювача; небезпека від дії електричного струму при роботі 

протруювача 

В розділі «Екологія» встановлено екологічні аспекти пилового забруднення 

робочої зони при протруюванні насіння; розглянуто методи нормалізації складу 

повітря робочої зони 

У загальних висновках щодо дипломної роботи описано прийняті в роботі 

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 протруювального 

комплексу, деталювання окремих вузлів, схеми технологічних наладок, складальні 

креслення засобів технологічного оснащення та ін. 

 

ВИСНОВКИ 

Запропоновані в дипломній роботі наукові та інженерні рішення дозволили 

обґрунтувати конструктивно-технологічні параметри проектованого агрегату та його 

вузлів, побудувати функціональну, кінематичну та принципову схеми, розробити 

робочі креслення вузлів та деталей. 

Проведені дослідження роботи системи протруювання насіння машини ПНШ-

3 дозволили ввести в конструкцію протруювача дозатора рівня, що забезпечило 

конструктивне спрощення даної системи та підвищило надійність процесу 

протруювання зі зменшенням енергоспоживання машиною. 

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 підвищилася продуктивність та зменшилося енергоспоживання машиною 

ПНШ-3, знизилися експлуатаційні енергозатрати при її експлуатації, зменшився 

обсяг капіталовкладень, а також покращився ряд інших техніко-економічних 

показників. 
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Запропонована конструкція удосконаленої системи протруювання машини 

ПНШ-3 дозволяє більш ефективно виконувати технологічний протруювання 

насіневого матеріалу. 
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АНОТАЦІЯ 

Ковтун Т.А. Обґрунтування параметрів системи протруювання насіння 

машини ПНШ-3. 133 «Галузеве машинобудування». – Тернопільський національний 

технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2018. 

В дипломній роботі виконано обґрунтування параметрів системи 

протруювання насіння машини ПНШ-3, шляхом використання дозатора рівня 

замість черпакового, що забезпечує конструктивне спрощення даної системи, 

підвищує надійність процесу протруювання та зменшує енергоспоживання 

машиною. 

Ключові слова: НАСІННЯ, ДОЗАТОР, БАЧОК, РІДИНА, ПРОТРУЮВАЧ, 

ПРОЦЕС. 

 

ANNOTATION 

Kovtun T. Parameters substantiation of seeds treatment system of the machine 

PNSH-3. 133 «Industrial Machinery Engineering» – Ternopil Ivan Pul’uj National 

Technical University. – Ternopil, 2018. 

In the thesis the substantiation of the parameters of the system for seeding the 

machine PNSH-3 was performed, using a level dosing device instead of a bucket, which 

provides a constructive simplification of this system, increases the reliability of the 

process of erosion and reduces the energy consumption of the machine.. 

Key words: SEED, DISPENSER, TANK, LIQUID, PURIFIER, PROCESS. 


