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КОМПОНОВКА ІІ РОЗДІЛУ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ 

 

В другому розділі виконується розробка проектного завдання 

формулюються вихідні дані для проектування, які базуються на основі 

аналізу виробничої діяльності переробного підприємства, а також ставляться 

поетапні задачі проектування.  

Другий розділ пояснювальної записки компонується в такій 

послідовності. 

 

2.1 Опис конструкції і принципу дії машини 

 

Після аналізу машин і обладнання лінії виробництва продукції 

дослідного підприємства (підрозділ 1.3 розділу 1) обирається машина, яка 

підлягає вдосконаленню. Здійснюється опис конструкції і принципу дії 

машини з урахуванням переваг і недоліків. Для описання застосовується 

література, надана в методичних рекомендаціях до виконання дипломного 

проєкту 

Приклад виконання підрозділу 2.1 наведено у додатку А. 

 

2.2 Вимоги до класу машин  

 

Машини і механізми повинні задовольняти вимоги прогресивної 

технології обробки сировини і продуктів. Для цього необхідно, щоб 

конструктивні, кінематичні і гідравлічні параметри устаткування, 

забезпечували оптимальні режими технологічних процесів і високі техніко-

економічні показники. Такими параметрами є: питома витрата енергії, 

питома металоємність, питома витрата води, займана устаткуванням площа 

та ін., тобто параметри машини, віднесені до одиниці продуктивності. 

Робочі органи і інструменти повинні володіти високою зносостійкістю, 

щоб, в процесі роботи частинки металу або матеріалу не потрапляли в 

продукт і не викликали його псування. 

Конструкція деталей, вузлів машин і механізмів повинна бути 

технологічною, тобто забезпечувати швидку заміну зношених і несправних 

робочих органів. Розміри вузлів для приєднання змінних виконавчих 

механізмів виконуються уніфікованими, тобто вузли і деталі — 

взаємозамінними і стандартизованими. Технологічність конструкції 

забезпечує також мінімальні витрати в процесі виготовлення і експлуатації 

машини. 
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При створенні машин і механізмів  слід дотримуватись стандартизації і 

уніфікації як машин і механізмів в цілому, так і окремих вузлів, деталей і 

комплектуючих виробів. Це дозволить скоротити номенклатуру запасних 

деталей і полегшити виконання ремонтних робіт. 

Необхідно, щоб машини і механізми відповідали вимогам техніки 

безпеки і виробничої санітарії. Для цього машини заземлюють, а робочі 

органи, інструменти і елементи передачі закривають кожухами, кришками, 

облицьовуваннями або укладають в корпуси. 

Машини, котрі випускаються в даний час все більшою мірою 

відповідають вимогам виробничої естетики. Правильні пропорції машин, 

простота їх форми, зручне розташування механізмів управління, 

завантажувальних і розвантажувальних пристроїв сприяють підвищенню 

продуктивності праці і створенню безпечних умов роботи. 

Загальні вимоги до устаткування переробної промисловості: 

1. Машини й апарати переробної промисловості повинні бути 

виготовлені таким чином, щоб розбирання та складання їх перед роботою 

можна було виконати з мінімальними витратами сил і часу. 

2. Рушійні частини машини повинні бути захищені від потрапляння на 

них води, а машинне масло не повинне потрапляти в продукти переробки. 

3. Машини повинні бути зручні для миття, чищення і контролю 

чистоти. 

4. Частини машини, що контактують з оброблюваними продуктами, 

виготовляють з матеріалів, що не мають шкідливого впливу на продукти і 

дозволяють чищення, миття і дезінфекцію устаткування. 

5. Подача продукту переробки повинна бути рівномірною і по усій 

поверхні робочих органів. 

6. Розташування в конструкція вузлів і механізмів машин, пускових і 

гальмових пристроїв повинні забезпечувати вільний і зручний доступ до них, 

безпеку при монтажі, експлуатації і ремонті. 

7. Елементи керування повинні бути сконструйовані таким чином, щоб 

виключалося їх випадкове чи довільне включення та вимкнення. 

8. Усі небезпечні зони обгороджуються. Огородження повинні бути 

легкими, міцними, надійно закріпленими, але легко зніматися під час 

чищення, огляду і ремонту. 

9. Усі машини й апарати, при експлуатації яких виділяється пил, пари 

чи гази, повинні бути обладнані пристроями для їх уловлювання в видалення 

із приміщення. 

10. Усі машини повинні при роботі створювати мінімум шуму і 

вібрації. 
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11. Технологічне устаткування повинне бути обладнане 

регулювальною арматурою і контрольно-вимірювальними приладами. 

12. Запірна арматура (вентилі, крани, клапани та ін.) повинна мати 

надійні ущільнення, що не допускають пропускання рідини чи пари. 

13. Усі машини повинні бути надійно заземлені. 

14. Зовнішні і внутрішні поверхні машин повинні бути гладкими, 

обтічної форми, із плавними переходами до поглиблень і закругленими 

кутами, що полегшує підтримку машини у належному санітарно-гігієнічному 

стані. 

Приклад виконання підрозділу 2.2  наведено у додатку Б. 

 

2.3 Пошук конструктивного рішення вдосконалення машини 

 

В даному підрозділі пошук конструктивного рішення вдосконалення 

машини здійснено на основі аналізу машин даного напрямку (класифікація 

машин). 

Машини та механізми класифікують за структурою робочого циклу, 

ступенем механізації та автоматизації, функціональними ознаками, видом та 

властивостями продуктів. 

За структурою робочого циклу машини поділяються на дві групи: 

безперервної та періодичної дії. В машинах безперервної дії процес 

оброблення продукту проходить безперервно, тобто відбувається 

безперервне переміщення продуктів у робочій камері від завантажувального 

до розвантажувального пристрою. В машинах періодичної дії процес 

оброблення переривається процесом розвантажування робочої камери та 

завантажування її новими порціями продукту. 

За ступенем механізації та автоматизації розрізняють машини 

неавтоматичної дії, в яких завантажування, розвантажування та деякі 

технологічні операції виконуються вручну; напівавтомати, в яких участь 

оператора необхідна лише для виконання завантажувально-

розвантажувальних операцій; автомати, які всі необхідні операції виконують 

за заданою програмою без участі людини. 

Сукупність автоматів, які виконують у певній послідовності всі 

операції, називається автоматичною лінією. 

За функціональними ознаками машини та механізми поділяють на 

групи устаткування, які характеризуються однаковою дією на 

оброблювальний продукт. 

Приклад виконання підрозділу 2.3  наведено у додатку В. 
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2.4 Патентний пошук напрямку вдосконалення 

 

Для створення, виявлення й оформлення винаходу необхідно мати 

широкий круг джерел і, перш за все – патентну інформацію. Проведені 

патентні дослідження повинні відображати вивчену заявником патентну 

документацію (державні і закордонні авторські свідоцтва, патенти, 

опубліковані заявки або витягання з них і т. п.), науково-технічну літературу, 

що має пряме відношення до заявленого об'єкту (книги, журнали, 

опубліковані звіти, дисертації, проспекти, каталоги і т. п.), визначати 

вибраний заявником прототип винаходу, відображати результати прототипу і 

об'єкту, що заявляється, за його істотними ознаками і позитивним ефектом, а 

також характеризувати суть винаходу. Результати патентних досліджень 

оформляються у вигляді довідки про дослідженні об'єкти винаходу, що 

заявляється, а також частиною висновку, що є новизною і складається по 

певній формі. Відомості, що приводяться в довідці, повинні повною мірою 

враховувати результати патентних досліджень при створенні і освоєнні у 

виробництві машин, приладів, устаткування, матеріалів і технологічних 

процесів. 

Метою патентних досліджень за ДСТУ 355 – 97 є визначення 

патентної ситуації щодо об'єкта господарської діяльності. 

Патентні дослідження цим стандартом визначаються як системний 

науковий аналіз властивостей об'єкта господарської діяльності протягом його 

життєвого циклу, які випливають з правової охорони об'єктів промислової 

власності. 

У технологічний процес проведення патентних досліджень стандартом 

вводиться підготовка такого документа як звіт про патентні дослідження, на 

основі якого розробляється ряд інших документів, пов'язаних з діяльністю 

суб'єкта господарської діяльності. 

У цілях досягнення технологічності, повноти та контролю проведення 

патентних досліджень в рекомендаціях наводяться пояснення щодо порядку 

їх проведення як послідовності процесів розробки, пошуку, систематизації, 

аналізу та оформлення: розроблення завдання на проведення патентних 

досліджень; розроблення регламенту пошуку інформації на проведення 

патентних досліджень щодо об'єкта господарської діяльності та його 

складових частин; пошук і вибір інформації та оформлення довідки про 

пошук; систематизація та аналіз інформації; оформлення звіту про патентні 

дослідження. 

Стандартом ДСТУ 3575 – 97 передбачається широкий спектр робіт, у 

складі яких суб'єкт господарської діяльності проводить патентні 
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дослідження: прогнозування, формування замовлення виконавцям; вибору 

напрямів дослідження в разі створення нових і модернізації існуючих об'єктів 

господарської діяльності (далі – ОГД); виконання науково-дослідних робіт 

(далі НДР), дослідно-конструкторських робіт (далі – ДКР); науково-

технологічного співробітництва; постановки ОГД на виробництво; 

підвищення якості ОГД; удосконалення технології; матеріального і 

технічного забезпечення виробництва; експлуатації ОГД та інше. 

Протягом усього життєвого циклу ОГД забезпечуються такі його 

характеристики, які дозволяють йому набути найважливішої комплексної 

ринкової характеристики – конкурентоспроможності. Використання 

результатів патентних досліджень дає можливість виявити ринкову ситуацію. 

Результати патентних досліджень містять відомості наукового, 

технічного, економічного та юридичного характеру і є джерелом цінної 

підприємницької інформації стратегічного значення. 

На порівнянні значень показників, що характеризують технічну 

досконалість оцінюваного ОГД, з відповідними показниками об'єктів-

аналогів ґрунтується така відносна характеристика якості ОГД як його 

технічний рівень. Складовою частиною патентних досліджень є аналіз рівня 

техніки та винахідницького рівня, на базі яких може бути визначений 

технічний рівень ОГД. 

На основі аналізу об'єктів-аналогів суб'єкт господарської діяльності 

встановлює техніко-економічні показники ОГД. Більш докладніша 

інформація наведена в методичних вказівках до виконання підрозділу 

дипломного проєкту «Патентний пошук напрямку вдосконалення». 

Приклад виконання підрозділу 2.4  наведено у додатку Г. 

 

Обґрунтування  конструктивного рішення вдосконалення машини 

 

Одним із шляхів досягнення зниження собівартості  та підвищення 

якості кінцевого продукту виступає застосування технічних рішень які 

забезпечать зниження затрат праці та енергоємність процесів виробництва. 

В даному пункті представлене інженерне обґрунтування доцільності 

прийнятих рішень щодо вдосконалення машини. 

Приклад обґрунтування  конструктивного рішення наведено у додатку 

Д. 
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Додаток А 

(довідковий) 

Приклад оформлення  підрозділу 2.1 дипломного проєкту 

 

2.1 Опис конструкції і принципу дії гвинтового пресу ВПО-20А 

 

Гвинтовий прес ВПО-20А (рис. 2.1) встановлений в лінії 

виробництва яблучного соку дослідного підприємства та призначений для 

відтискання соку з яблучної мезги. 

 
 

Рисунок 3.1 - Гвинтовий прес ВПО-20А 

 

 Основу його становить зварна з фасонного прокату рама 1. Над нею 

змонтована основна корпусна деталь 13, до якої зверху кріпиться бункер 14 

для приймання маси, а знизу — збірник 2 для соку першої фракції. До фланця 

основної корпусної деталі кріпиться основний перфорований барабан 19 з 

бандажними кільцями жорсткості 18. Всередині барабана, на його осі, є два 

гвинти: транспортувальний З і пресувальний 16. Гвинти посаджені на валу 

26, причому пресувальний з'єднаний з валом жорстко, обертаючий момент 

передається йому шпонками 17. Транспортувальний гвинт посаджений на 

валу вільно. Вал набуває обертального руху від електродвигуна 8 через 

клиноремінну передачу 10, стандартний зубчастий редуктор 7 і зубчасту пару 

5. Транспортувальний гвинт обертається від того самого приводу через 

ланцюгову передачу 12 з натяжною зірочкою 4. Основний вал встановлений у 

підшипниках 6 і 11, корпуси яких прикріплені до рами. У кінці основного 

перфорованого барабана розміщений запірний конус 20, яким регулюються 

площа кільцевого отвору для виходу пресованої маси і, отже, вологість 
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вичавків. Пересування конуса вздовж осі забезпечується тиском з насоса 23 і 

двох циліндрів 22. Масляний насос змонтований на кронштейні 24, 

прикріпленому до рами. Між останнім витком пресувального гвинта і 

запірним конусом утворюється камера максимального тиску. Всередині її 

розміщений малий перфорований барабан 27 з кришкою 21 для санітарної 

обробки і штуцером 25 для відведення сусла. Під основним перфорованим 

барабаном є збірник 28 для соку другої і третьої фракцій. Привод преса 

закритий кожухом 9, а основний перфорований барабан — двостулковим 

кожухом 15. 

Частота обертання основного валу з пресувальним гвинтом 3,5 хв-1, 

транспортувального гвинта 7,5 хв-1 у протилежний бік, чим забезпечуються 

переміщення маси, що пресується, і високий вихід соку [5]. 

 

Промисловість випускає аналогічні за конструкцією преси ВПО-ЗОА і 

ВПО-50 (табл. 2.1). 

 

Таблиця 2.1 - Технічна характеристика гвинтових пресів 

Показники ВПНД-10 ВПО-20А ВПО-30А ВПО-50 

Продуктивність, т/год. 10 20 30 50 

Потужність приводу, 

кВт 

10 18 17 24,2 

Частота обертання 

гвинта, хв.-1: 

    

транспортувального 2,7 7,5 7,5 7,5 

пресувального 2,7 3,5 3,5 3,63 

Маса, кг 2500 3900 4810 8000 
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Додаток Б 

(довідковий) 

Приклад оформлення  підрозділу 2.2 дипломного проєкту 

 

2.2 Вимоги до пристроїв для подрібнення м’яса 

 

Санітарно - гігієнічні вимоги пропоновані до даному класу машин 

Устаткування і його частини повинні бути з матеріалу, який не вступає 

в реакцію з м'ясом і м'ясопродуктами, піддається чищенню, промиванню і 

дезінфекції. 

До пристроїв для подрібнення м’яса, пред'являються слідуючи вимоги: 

- легкість демонтажу і чищення устаткування; 

- гладкі без тріщин місця дотикання з м'ясними продуктами; 

- усунення відкритих швів у зоні обробки продукту; 

- заміна гострих кутів закругленими з'єднаннями; 

- усунення мертвих зон; 

- легкість очищення всіх дотичних із продуктом поверхонь; 

- захист від мастильних матеріалів і конденсації; 

- внутрішні і зовнішні нарізки повинні бути легко доступні для 

очищення й обробки; 

- варто уникати застосування таких металів, як мідь, свинець, залізо, 

цинк і магній; 

- застосування покрить не вступають у реакцію з навколишнім 

середовищем і м'ясними продуктами. 

Робітник і обслуговуючий персонал, повинні дотримувати правила 

особистої гігієни. При явці на роботу повинний прийняти душ, надягти 

чистий спецодяг, ретельно вимити руки теплою водою з милом, 

продезинфікувати руки, защепити волос ковпаком. Під час роботи 

зобов'язаний стежити за чистотою рук, одягу і взуття. При виході з будинку 

робітники повинні зняти робочий одяг. 

Технічні вимоги, які пред'являються до машин для подрібнення 

м’яса 

З урахуванням особливостей процесу подрібнення до машин даного 

типу, пред'являються наступні технічні вимоги: 

- простота конструкцій, м'якість у регулюванні; 

- легкість очищення і відсутність мертвих зон; 

- легкість у переналагодженні; 

- мінімальна тривалість невпинного процесу роботи; 

- виключення ручної праці при виконанні робочого процесу; 
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- застосування матеріалів у конструкції не вступають у реакцію з 

сировиною, продукцією, навколишнім середовищем у приміщенні; 

- мала енергоємність процесу, невеликі витрати на експлуатацію і 

технічне обслуговування; 

- мала металоємність процесу; 

- забезпечення можливості регулювання машин по продуктивності; 

- безпека в роботі для обслуговуючого персоналу; 

- безпека роботи машини для навколишнього середовища; 

- здатність машин працювати в системах автоматизованого керування; 

-  досягнення якісних естетичних показників. 

Технологічні вимоги, що пропоновані до даного класу машин 

- усі механізми подрібнювачів (рухомі, передатні й робочі) повинні 

бути виконані таким чином, щоб при обробці сировини максимально 

забезпечувалися необхідний ступінь подрібнення, збереження харчової 

цінності та якості продукту й мінімальні втрати сировини; 

- подрібнення не повинне  супроводжуватися великими зусиллями 

стиснення, що приводить до видавлювання м’ясного соку. Температура 

подрібненого продукту не повинна бути вище припустимої згідно діючої 

технології; 

- неприпустиме потрапляння в робочі зони мастил, ржі, окалини та 

металевих включень від зносу деталей. 

Вимоги з охорони праці до класу машин, що аналізується 

Зона обертання ножів кутеру й передавальні механізми повинні бути 

закриті кришками, зблокованими з пусковим пристроєм. При відкриті кожної 

із кришок кутера повинна бути виключена можливість пуску машини в 

роботу. Для зручного й безпечного вивантаження із чаші переробленого 

фаршу кутер варто забезпечувати тарілчастим вивантажником, зблокованим з 

пусковим пристроєм. При підйомі тарілки вивантажника повинне 

припинятися обертання самої тарілки й чаші кутера. Діжа кутера - мішалки 

повинна мати запобіжну планку, зблоковану із приводом, що забезпечує 

відключення машини при торканні рамки діжі. 
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Додаток Г 

(довідковий) 

Приклад оформлення  підрозділу 2.4 дипломного проєкту 

 

2.4 Патентний пошук напрямку вдосконалення пастеризаційно-

охолоджувальної установки   

 

При огляді авторських посвідчень і патентів були визначено наступні 

напрямки на удосконалення машин даного класу: 

(14)1600675 А23С3103 

В. МОЛОЧНИКОВ, С.Ф. ДЕМИДОВ/ ВІДКРИТТЯ. ВИНАХОДИ. 

1990-№18. 

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПАСТЕРИЗАЦІЇ МОЛОКА «ВІХОР». 

Пристрій для пастеризації молока містить вертикальну камеру з 

підвідним та відвідним патрубками, гофровану пластину з з токопровідного 

матеріалу та шини для з'єднання з електромережею. Відрізняється тим, що з 

метою інтенсифікації процесу і запобіганню утворення пригару, пластину 

встановлено з можливістю вібрації у вертикальному напрямку за допомогою 

штока, а висота гофрованої пластини перевищує на 2,4-2,8 мм їх крок, при 

цьому шток наділений клапаном, встановленим із еластичного матеріалу у 

вигляді диску, який має форму двох усічених конусоподібних тіл із 

загальною великою основою, обмеженою зверху та знизу шайбами. 

(11)1780687(51)5А23С3/02 

Н.П. НОВИКОВА, Т.Н. БАСТРОН, В.Е. ЗАЙЦЕВ. 

Камера для термічної обробки рідини, яка включає до себе корпус, 

встановлені на ньому потенціальні електроди, зовнішній захисний кожух. 

Відрізняється тим, що з метою забезпечення рівномірного нагрівання 

пластин, електроди мають форму стержня, причому один з них встановлений 

співвісно в центрі корпусу та ізольований від рідини, інші електроди 

розташовані рівномірно по зовнішній поверхні і паралельно центральному 

електроду, при цьому корпус виконаний з радіо прозорого матеріалу [12].  
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Додаток Д 

(довідковий) 

Приклад обґрунтування  конструктивного рішення вдосконалення 

лущильно-сортувальної машини УМК-3  

 

При обґрунтуванні й компонуванні конструкції лущильно-сортувальної 

машини УМК-3 необхідно усунути недоліки, які є в цієї машини й властиві 

цьому типу машин, і зробити цю машину більше пристосованої для 

використання на підприємствах малої потужності. 

По-перше, шиберний механізм регулювання подачі зерна пропонується 

замінити на валковий, що підвищить точність регулювання подачі зерна з 

бункеру до робочої зони та дасть можливість рівномірно розподіляти шар 

зерна по довжині цієї зони. 

По-друге, пропонується збільшити кількість дек до двох. Це дозволить 

зменшити кількість недолущеного зерна у продуктах лущення, тобто 

підвищити ефективність процесу лущення. 

По-третє, в якості еластичного матеріалу деки пропонується 

використати гумові пластини, які будуть набиратись у пакет та 

встановлюватись у деку, що дозволить легко заміняти зношені пластини 

По-четверте, суцільнометалевий і важкий вал барабану пропонується 

замінити на пустотілий та менший за вагою, що дасть можливість не 

використовувати вантажних механізмів при ремонті і спростить відновлення 

робочої поверхні барабана. 

По-п'яте, для регулювання робочого зазору між декою та барабаном 

пропонується застосувати ексцентриковий механізм замість існуючого 

гвинтового, що дозволить спростити регулювання зазору та зберегти точність 

регулювання. 

По-шосте, пропонується переобладнати аспіраційну систему машини. 

Необхідно зменшити аспіраційну колонку, розмістити її безпосередньо за 

лущилкою таким чином щоб продукти лущення після виходу з лущилки 

звільнялися від лузги і тільки потім підпадали сортуванню на решітному 

стані. Вентилятор буде монтуватись безпосередньо к аспіраційній колонці 

без проміжного пневмопроводу. Все це свою чергу призведе до зменшення 

кількості повітря для аспірації, забезпечить більш повне вилучення лузги з 

інших продуктів лущення та підвищить якість сортування продуктів лущення 

на крупу, недолущене зерно та відходи. 

Отже, удосконалена машина є лущільно-сортувальною та складається з 

таких вузлів: бункер, механізм регулювання подачі сировини, лущилка, 

механізм регулювання робочого зазору між барабаном та декою, аспіраційна 
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колонка, вентилятор з електродвигуном, решітний стан та механізм приводу з 

електродвигуном. Усі вузли змонтовані на рамі (рис 2.2). 

 
1 - прийомний бункер; 2 - шиберний механізм регулювання подачі 

зерна; 3 - барабан; 4 - деки; 5 - гвинтовий механізм регулювання робочого 

зазору між декою й барабаном; 6 - клиноремінна передача; 7 - електродвигун; 

8 - шатун; 9 - решітний стан; 10 - рама; 11 - вентилятор; 12 - електродвигун; 

13 - пневмопровод; 14 - аспірационная колонка. 

Рисунок 2.2. - Схема вдосконаленої лущильно-сортувальної машини 

УМК-3 

 

Принцип роботи машини такий. Зерно надходить у бункер та через 

механізм регулювання подачі надходить рівномірним потоком по лотку у 

першу робочу зону лущилки (барабан – перша дека), де відбувається 

часткове лущення. Далі по напрямному щитку зерно надходить у другу 

робочу зону (барабан – друга дека), де відбувається остаточне лущення. 

Продукти лущення по піддону лущилки потрапляють у аспіраційну колонку, 

де повітряним потоком з суміші відділяється лузга та через вентилятор 

виводиться з машини. Далі продукти лущення потрапляють на верхнє решето 

решітного стану, схід якого є недолущене зерно. Прохід верхнього решета 

потрапляє на нижнє решето, схід якого є лущене зерно – крупа. Прохід 

нижнього решета потрапляє на піддон стану, схід якого є відходи. Кожний 

схід по лотку надходить у приймальну лійку механізмів транспортування.  

 


