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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми роботи. Протруювання насіння перед посівом є важливим 

агротехнічним прийомом, застережливим до втрати урожаю і для збереження якості 

зерна. Ігнорування цього прийому, навіть при використанні якісного насінного 

матеріалу, хороших попередників, гербіцидів, добрив, техніка і так далі, може 

привести до зниження валових зборів зерна на 10-30%. Додатково до цього 

необхідно врахувати рівень засмічення посівів і можливі несприятливі погодні 

умови.  

Незахищеність насіння, молодих проростків, 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.  

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

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

Визначне місце у підготовці насіння займає протруювання насіння, яке проводять 

для запобігання зараження рослин хворобами та знищення наявних збудників. 

Відповідальними в цьому процесі є машини, які виконують зазначену операцію, їх 

вдосконалення і модернізація – це стратегічні кроки розвитку народного 

господарства. 

Мета роботи: обґрунтування параметрів шнека-змішувача з метою 

ефективного розвантаження протруєного матеріалу та одночасним додатковим 

перемішуванням, а також можливістю перенаправлення насіневого потоку. 

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

шнек-змішувач протруювача насіння камерного стаціонарного  ПКС-20. Методи 

виконання роботи: економіко-статистичний, графічний, порівняльний, 

математичного моделювання; теоретико-емпіричний. 

Отримані результати:  

-  виконано аналіз умов виконання операції протруювання, розглянуто 

конструкції та основні параметри аналогічних протруювачів, роботу і будову 

базового протруювача насіння стаціонарного ПКС-20; 

- обґрунтовано основні параметри протруювача насіння стаціонарного ПКС-20; 

- досліджено динамічні процеси, які виникають на роботу шнека-змішувача; 

обґрунтовано деякі аспекти експериментальних досліджень крутного моменту 

приводу шнека-змішувача; створено модель для вибору раціональних 

конструктивних параметрів шарнірного гвинтового робочого органу; 

- розроблено модель об’єкту проектування та проведено моделювання 

приводних елементів в модулях Trans і Graphі програми APM WinMachine. 

-  розроблено технологічний процес виготовлення деталі обойма, 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. 
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Практичне значення отриманих результатів. 

Запропоновано удосконалення конструкції та обґрунтовано параметри 

протруювача насіння стаціонарного ПКС-20, шляхом застосування у його 

конструкції шнека-змішувача для ефективного розвантаження протруєного 

матеріалу та одночасного додаткового перемішування, а також можливістю 

перенаправлення насіневого потоку. 

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 – 177 арк. формату А4, графічна частина – 13 

аркушів формату А1 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі проведено обґрунтування доцільності виконання хімічного захисту 

насіневого матеріалу, підвищення техніко-економічних показників машин для 

протруювання.  

У першому розділі описано принцип роботи протруювача, вказано на 

недоліки, розглянуто конструктивні особливості машин-аналогів, обґрунтовано тему 

дипломної роботи. 

У другому розділі обґрунтовано зміни, внесені у конструкцію базового 

протруювача та виконано необхідні розрахунки. А саме: обґрунтовано вдосконалену 

схему лінії протруювання; розраховано основні параметри шнека-змішувача; 

підібрано двигун та виконано розрахунок пасової передачі приводу шнека-

змішувача; розраховано вала шнека-змішувача та його з’єднання. 

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

дослідження динамічних процесів, які виникають у процесі роботи шнека-

змішувача; експериментальні дослідження крутного моменту приводу шнека-

змішувача; моделювання для вибору раціональних конструктивних параметрів 

шарнірного гвинтового робочого органу. 

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 обойма та 

розроблено комплект технічної документації. 

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: фінансування охорони праці; основні положення законодавства 

про працю; розроблено інструкції з охорони праці під час виконання робіт із 
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пестицидами та агрохімікатами; безпеки життєдіяльності при використанні 

отрутохімікатів сільськогосподарського призначення. 

В розділі «Екологія» розглянуто питання впливу пестицидів на довкілля; 

заходи щодо зменшення шкідливого впливу від застосування 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 протруювача та аналіз конструкцій машин-

аналогів дозволили оцінити його ефективність в плані вивантаження матеріалу та 

запропонувати відповідні удосконалення. 

Розроблений технологічний процес механічної обробки деталі обойма 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 протруювача та зменшилися експлуатаційні 

енергозатрати, зменшився обсяг капіталовкладень, а також покращився ряд інших 

техніко-економічних показників. 

Запропонована конструкція удосконаленого протруювача дозволяє більш 

ефективно виконувати технологічний процес протруювання насіневого матеріалу. 
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Тернопіль, 2018. 

В дипломній роботі виконано обґрунтування параметрів удосконаленого 

протруювача насіння стаціонарного ПКС-20, шляхом застосування у його 

конструкції шнека-змішувача для ефективного розвантаження протруєного 

матеріалу та одночасного додаткового перемішування, а також можливістю 

перенаправлення насіневого потоку. 
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National Technical University. – Ternopil, 2018. 

In the thesis the substantiation of the parameters of the advanced stapler of 

stationary PKS-20 seeds has been made, by application in its design of a mixer auger for 

effective unloading of the protruded material and simultaneous additional mixing, as well 

as the possibility of redirection of the seed flow. 
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