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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми роботи. Підготовка насіння до сівби – це основний етап 

вирощування будь-якої рослини. Залежно від культури та стану насіння підготовка 

включає такі основні прийоми: очищення, сортування, калібрування, протруювання, 

повітряно-теплове обігрівання тощо. 

Протруювання насіння – ефективний прийом боротьби з бактеріальними 

хворобами. Розрізняють мокре, напівсухе, сухе та термічне знезаражування насіння. 

Останніми роками широкого застосування набуло дражування та інкрустація 

насіння. При дражуванні насіння покривають захиснопоживною плівкою та надають 

йому кулеподібної форми для таких культур, як буряки, морква та ін. Інкрустація 

передбачає покриття насіння захисними плівками, до складу яких входять ростові 

речовини, мікродобрива та інсектициди. 

Важливу роль в цьому процесі відіграють машини, які це забезпечують. Серед 

інших машини чи комплексів відповідальна роль відводиться сушаркам. Неможна 

перегріти насіння, оскільки втратиться схожість, неможна недосушити – не 

закріпиться захисна оболонка. Все повинно бути в оптимальних межах. Розробка 

конструкції сушарки складає суть представленої роботи, основна увага 

зосереджується на сушильну камеру і вентиляційну установку. 

Мета роботи: обґрунтування основних параметрів сушильної установки 

машини СДС-4 з підвищення продуктивності сушарки в цілому та доведенні її 

основних показників до світових аналогів, поряд з цим підвищуючи якість сушіння 

дражованого насіння 

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

сушильна установка машини СДС-4. Методи виконання роботи: економіко-

статистичний, графічний, порівняльний, математичного моделювання; теоретико-

емпіричний. 

Отримані результати:  

-  виконано аналіз умов виконання операції сушіння дражованого насіння, 

розглянуто конструкції та основні параметри аналогічних сушарок, роботу і 

будову базової сушарки СДС-4; 

- обґрунтовано основні параметри сушильної установки сушарки СДС-4; 

- розраховано на міцність колесо вентилятора сушильної установки; 

обґрунтовано параметри автобалансира крильчатки осьового вентилятора 

нагнітальної установки; сплановано експериментальні дослідження для 

перевірки ефективності роботи розробленого автобалансира; виконано 

техніко-економічну характеристику сушарки; 

- розроблено модель об’єкту проектування та проведено моделювання процесу 

роботи калориферної установки від емпіричної величини показника степені 

витрати повітря в системі Mathcad; 

-  розроблено технологічний процес виготовлення деталі кронштейн, 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 сушарки, охорони 
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праці, безпеки в надзвичайних ситуаціях та екології. 

 

Практичне значення отриманих результатів. 

Запропоновано удосконалення конструкції та обґрунтовано параметри 

сушильної та вентиляційної установок машини СДС-4, шляхом підвищення її 

продуктивності та доведенням основних показників до світових аналогів, поряд з 

цим підвищуючи якість сушіння дражованого насіння. 

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 – 160 арк. формату А4, графічна частина – 14 

аркушів формату А1 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі вказано на ефективність застосування дражування насіння, коли його 

покривають захиснопоживною плівкою та надають йому кулеподібної форми для 

таких культур, як буряки, морква та ін. Важливу роль в цьому процесі відіграють 

машини, які це забезпечують. Серед інших машини чи комплексів відповідальна 

роль відводиться сушаркам. Неможна перегріти насіння, оскільки втратиться 

схожість, неможна недосушити – не закріпиться захисна оболонка. Все повинно 

бути в оптимальних межах. Розробка конструкції сушарки складає суть 

представленої роботи, основна увага зосереджується на сушильну камеру і 

вентиляційну установку  

У першому розділі описано принцип роботи сушарки, основна увага 

зосереджується на сушильну камеру і вентиляційну установку, вказано на недоліки, 

розглянуто конструктивні особливості машин-аналогів, обґрунтовано тему 

дипломної роботи. 

У другому розділі обґрунтовано зміни, внесені у конструкцію сушарки та 

виконано необхідні розрахунки. А саме: розрахунок сушильної камери; розрахунок 

нагріваючого пристрою; розрахунок вентиляційної установки. 

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

розрахунок на міцність колеса вентилятора сушильної установки; обґрунтування 

параметрів автобалансира крильчатки осьового вентилятора нагнітальної установки; 

планування експериментальних досліджень для перевірки ефективності роботи 

розробленого авто балансира; техніко-економічна характеристика сушарки. 

В розділі «САПР сільськогосподарських машин» – Проаналізовано методи 

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 кронштейн 

та розроблено комплект технічної документації. 
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В розділі «Обґрунтування економічної ефективності» — висвітлено  

основні завдання та організацію проектних робіт. Виконано оцінку економічної 

ефективності запропонованих рішень.  

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

розглянуто питання: застосування матеріальних і моральних стимулів охорони 

праці; розробка інструкції з охорони праці під час роботи сушильної установки 

СДС–4; захист населення при надзвичайній ситуації техногенного характеру. 

В розділі «Екологія» розглянуто питання впливу на довкілля хімічних 

препаратів, що використовуються при сільськогосподарському виробництві; заходи 

щодо зменшення шкідливого впливу від застосування робочих розчинів пестицидів. 

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 сушильної установки та аналіз конструкцій 

машин-аналогів дозволили оцінити її ефективність та запропонувати відповідні 

удосконалення. 

Розроблений технологічний процес механічної обробки деталі кронштейн 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 сушарки СДС-4 та зменшилися експлуатаційні 

енергозатрати при її експлуатації, зменшився обсяг капіталовкладень, а також 

покращився ряд інших техніко-економічних показників. 

Запропонована конструкція удосконаленої сушильної і вентиляційної 

установок сушарки СДС-4 дозволяє більш ефективно виконувати технологічний 

процес дражування насіневого матеріалу. 
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АНОТАЦІЯ 

Хаєцький І.В. Обґрунтування параметрів сушильної установки машини СДС-

4. 133 «Галузеве машинобудування». – Тернопільський національний технічний 

університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2018. 

В дипломній роботі виконано обґрунтування параметрів удосконаленої 

сушильної та вентиляційної установок сушарки СДС-4, шляхом підвищення її 

продуктивності та доведенням основних показників до світових аналогів, поряд з 

цим підвищуючи якість сушіння дражованого насіння. 

Ключові слова: СУШАРКА, НАСІННЯ, ВЕНТИЛЯТОР, ТЕПЛОНОСІЙ, 

ВОЛОГА, ПОТУЖНІСТЬ. 

 

ANNOTATION 

Khaietskyi I. Parameters substantiation of drying unit of machine SDS-4. 133 

«Industrial Machinery Engineering» – Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University. 

– Ternopil, 2018. 

In the thesis the justification of the parameters of the improved drying and 

ventilation installations of the dryer SDS-4 was made, by increasing its productivity and 

bringing the main indicators to the world's analogues, along with increasing the quality of 

the drying of the teaspooned seeds. 

Key words: DRYER, SEED, FAN, COOLANT, MOISTURE, POWER. 


