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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми роботи. Ефективне ведення господарства не може 

обійтися без хімічного захисту рослин, адже цей метод захисту є 
найефективнішим серед порівняно доступних для сільськогосподарського 

виробника. Крім того, підживлення рослин мінеральними добривами також є 

важливою операцією технологічного процесу вирощування будь-якої культури. 

Особлива роль цієї операції, коли мова йде про підживлювання у садах. 
Оскільки перелік машин, які мали би змогу вносити добрива у садах, дуже 

обмежений. Тому є величезна необхідність модернізувати існуючі конструкції 

для забезпечення ними потрібного технологічного процесу при дотриманні всіх 
агротехнічних вимог.  

На даний час агропромисловий комплекс нашої країни потребує 

ефективної сільськогосподарської техніки, яка б відрізнялась надійністю та 

довговічністю, високою продуктивністю та універсальністю. Поряд з цим 
сільськогосподарські машини повинні бути оптимізованими за 

конструктивними параметрами та металомісткістю рамних конструкцій і мати, 

по можливості, низьку собівартість. Тому при створенні сільськогосподарської 
техніки найбільш важливим є підвищення надійності, забезпечення міцності і 

працездатності несучих конструкцій цих машин на протязі усього строку їх 

експлуатації. 

Однією із найважливіших проблем сучасного сільськогосподарського 
машинобудування є підвищення довговічності елементів машин, зниження їх 

металомісткості та встановлення оптимального запасу міцності. Щодо рамних 

конструкцій і приспосіблень робочих органів, то це завдання трансформується 
у взаємозв’язок металомісткості з ресурсом їх роботи. Успішне вирішення такої 

проблеми потребує використання в процесі конструювання і розрахунку 

найновіших досягнень науки про міцність.. 

Мета роботи: Удосконалення машини для підживлення плодових дерев 
МГУС-2,5, шляхом обґрунтування параметрів ротаційного робочого органу. 

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

дослідження є машини для підживлення плодових дерев МГУС-2,5. Методи 
виконання роботи: економіко-статистичний, графічний, порівняльний, 

математичного моделювання; теоретико-емпіричний. 

Отримані результати:  

– наведено матеріал, який обґрунтовує важливе значення проведення 
підживлення у садах, проведено огляд машин-аналогів та виконано опис базової 

конструкції підживлювача, де вказано на недоліки; 

– проведено необхідні розрахунки для визначення реальних навантажень 

та обґрунтування нових конструктивних доробок;  
– проведено дослідження міцності голчастого колеса при врахування 

концентрації напруження в місці зварювання голки до маточини колеса; 

– розроблено САПР для дослідження функціональних характеристик 
голчастого колеса; 

– розроблено технологічний процес виготовлення деталі кришка для 
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якого вибрано обладнання, оснащення, різальний та вимірювальний 

інструмент, розраховано режими різання; 

- виконано техніко-економічне обґрунтування прийнятих рішень; 

- розглянуто питання охорони праці, безпеки в надзвичайних ситуаціях та 
екології. 

Практичне значення отриманих результатів. 

З метою забезпечення можливості створення великих вертикальних 

навантажень на голчасте колесо і розвантаження від вертикальних сил 
причіпного пристрою трактора необхідно центр ваги машини, наскільки це 

можливо, змістити назад або взагалі змінити конструктивну схему машини. 

Апробація. Окремі результати роботи доповідались на VІІ Міжнародній 
науково-технічній конференції молодих вчених та студентів «Актуальні задачі 

сучасних технологій», Тернопіль, ТНТУ, 28–29 листопада 2018 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 – 166 арк. формату А4, графічна частина – 

12 аркушів формату А1 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі вказано на ефективність використання хімічного захисту 
рослин, адже цей метод захисту є найефективнішим серед порівняно доступних 

для сільськогосподарського виробника. Крім того, підживлення рослин 

мінеральними добривами також є важливою операцією технологічного процесу 
вирощування будь-якої культури. Особлива роль цієї операції, коли мова йде 

про підживлювання у садах. Оскільки перелік машин, які мали би змогу 

вносити добрива у садах, дуже обмежений. Тому є величезна необхідність 

модернізувати існуючі конструкції для забезпечення ними потрібного 
технологічного процесу при дотриманні всіх агротехнічних вимог. 

У першому розділі наведено: матеріал, який обґрунтовує важливе 

значення проведення підживлення у садах, проведено огляд машин-аналогів. 
Також проведено опис базової конструкції підживлювача, вказано на недоліки, 

обґрунтовано тему дипломної роботи магістра. 

У другому розділі проведено необхідні розрахунки для визначення 

реальних навантажень та обґрунтування нових конструктивних доробок. 
В третьому розділі  – Дослідження параметрів об’єкту розробки – 

проведено дослідження міцності голчастого колеса при врахування 

концентрації напруження в місці зварювання голки до маточини колеса. 

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 

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

питання Організація винахідництва, раціоналізаторства та патентно-

ліцензійної роботи при виробництві сільськогосподарської техніки. Виконано 

оцінку економічної ефективності запропонованих рішень.  
У розділі «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» – 

Розглянуто питання: державні нормативні акти з охорони праці, техніка 

безпеки роботі з підживлювачем, безпека в надзвичайних ситуаціях. 

В розділі «Екологія» розглянуто про вплив агрохімікатів на 
навколишнє середовище. 

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 машини для 

підживлення плодових дерев МГУС-2,5, деталювання окремих вузлів, схеми 
технологічних наладок, складальні креслення засобів технологічного 

оснащення та ін. 

 

ВИСНОВКИ 

Запропоновані в дипломній роботі наукові та інженерні рішення 

дозволили обґрунтувати параметри ротаційного робочого органу машини для 

підживлення плодових дерев МГУС-2,5, побудувати функціональну, 
кінематичну та принципову схеми, розробити робочі креслення вузлів та 

деталей. 

Проведені дослідження роботи машини для підживлення плодових дерев 

МГУС-2,5 та аналіз конструкцій машин-аналогів дозволили оцінити її 
ефективність та запропонувати відповідні удосконалення. 

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 підвищилась ефективність роботи машини 

для підживлення плодових дерев МГУС-2,5 та зменшилися експлуатаційні 

енергозатрати при її експлуатації, зменшився обсяг капіталовкладень, а також 

покращився ряд інших техніко-економічних показників. 
Запропонована конструкція удосконаленої машини для підживлення 

плодових дерев МГУС-2,5 дозволяє більш ефективно виконувати 

технологічний процес підживлення плодових дерев. 
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АНОТАЦІЯ 

Говдун І.В. Обґрунтування параметрів ротаційного робочого органу 
машини для підживлення плодових дерев МГУС-2,5. 133 «Галузеве 

машинобудування». – Тернопільський національний технічний університет 

імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2019. 

В дипломній роботі виконано обґрунтування параметрів машини для 

підживлення плодових дерев МГУС-2,5, шляхом вдосконалення конструкції 

голчастого колеса та питомого тиску на кожну його голку для нормативного 
заглиблення. 

Ключові слова: підживлення, мінеральні добрива, міцність, плодові 

дерева, глибина ходу. 

 
ANNOTATION 

Hovdun I. Parameters substantiation of a rotary tool of fruit trees applicator 

MGUS-2,5. 133 «Industrial Machinery Engineering» – Ternopil Ivan Pul’uj National 
Technical University. – Ternopil, 2019. 

In diploma work the ground of parameters of machine is executed for the 

signup of fruit-trees of MGUS-2,5, by perfection of construction of needle-shaped 

wheel and specific pressure on every his needle for the normative deepening. 
Key words: signup, mineral fertilizers, durability, fruit-trees, depth of motion. 
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