
 
Universitatea Tehnică a Moldovei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptia inovativa a produsului "Modul 

de combină pentru recoltarea 

porumbului" si tehnologia fabricarii 

automatizate a piesei disc 8KE 001 019 
 

 

 

Absolvent:  

                     Pavalachi Igor 

 

Conducător: 

                               Toca Alexei 

 

 

 

 
 

 

 

Chişinău - 2019 



 


	INTRODUCERE
	Caracteristici tehnice si functionale.
	Au fost analizate urmatoarele informatii despre combine cu functii similare.
	Combina pentru recoltarea porumbului CPT, Moldagrotehnica AA, Balti
	Fig. 1.3.2.1. Combina pentru colectarea porumbului la stiulete CPT
	Maşină de recoltat porumb inteligentă Drago Olimac (New Holland).
	Drago OLIMAC este unica maşină de recoltat porumb la care plăcile de cules se reglează în totalitate automat ele fiind independente una faţă de cealaltă. Pentru ficare rând.
	Fig. 1.3.2.11. Maşină de recoltat porumb inteligentă Drago Olimac (New Holland).
	Caracteristici:
	- Reglare automată a plăcilor de recoltat pe fiecare rând:
	- fără intervenţia operatorului;
	- mai multă productivitate;
	- plantele sunt perfect agitate.
	- Cuţitele cilindrului mai lungi: fără pierderi de recoltă, mai multă rapiditate de recoltare;
	- Recoltare perfectă a ştiuleţilor de porumb datorită construcţiei adânci a profilelor.
	- Recoltă frumoasă şi curată, întreţinere şi manipulare uşoară şi rapidă datorită posibilităţii sale, patentate
	- Vizibilitate completă şi manipulare uşoară pe drumuri
	- Maşină de tocat încorporată
	- Versiune pliabilă, dimensiuni reduse la 3-3.20 m
	- Olimac - calitate totală (TQM)
	- Olimac este certificată ISO 9001
	Mulţumită patentului OLIMAC, plăcile de recoltat DRAGO se reglează în mod automat şi simultan, în funcţie de grosimea tulpinii.
	Mecanismul automat, permite plăcilor DRAGO să opereze pe fiecare rând în mod independent şi să se adapteze la orice tip de recoltă.
	Cilindrii de cules sunt mult mai lungi decât ale altor maşini de recoltat porumb similare. Acest sistem face separarea tulpinilor de ştiulete mult mai uşoară, evitând în totalitate pierderile şi crescând viteza de recoltare.
	Lanţurile de recoltat. Lanţurile de oţel cu cioc sunt prevăzute cu bolţuri din crom care garantează o viaţă foarte lungă iar cuţitele dispuse pe cilindrii de recoltare sunt din oţel wolfram Karbid iar, ca noutate cuţitele sunt prinse în şuruburi, deci...
	Fig. 1.3.2.15. Dislocarea stuletilor
	Dispozitivul de tocat încorporat. Tocătorul HZ-DRAGO este echipat cu o maşină de tocat tulpini cu cuţite rotative, dispusă central şi paralel pe suprafaţa de lucru al fiecărui rând, ceea ce face ca plantele să fie tocate foarte mărunt şi exact şi astf...
	Angrenaje conice. Fiecare agregat al şirului este asigurat printr-un diferenţial Walter-scheid propriu (cuplaj de alunecare) care protejează suplimentar elementele de transmisie şi cutia centrală.
	Fig. 1.3.2.16. Dispzitivul de tocat tulpini
	Fig. 1.3.2.17. Angrenaje conice
	Fig. 1.3.2.18. Dispozitivul de tocare a tulpinilor
	Fig. 1.3.2.19. Procesul de tocare a tulpinilor
	Fig. 1.3.2.20. Placile de amortizare pentru nedefectarea siuletilor la dislocare
	DRAGO Olimac este pliabilă şi poate fi uşor manipulată pe drumurile publice datorită dimensiunilor reduse şi completei vizibilităţi pe care o oferă.
	Fig. 1.3.2.21. Combina DRAGO Olimac
	DRAGO Olimac este certificata cu ISO 9001, proiectează şi produce într-o absolută autonomie părţile componente ale DRAGO. Această particularitate caracteristică, completată de-a lungul timpului cu o tehnologie mereu nouă, îi permite să realizeze o maş...
	Combina de recoltat porumb MF 7200
	Fig. 1.3.2.22. Combina de recoltat porumb MF 7200
	1.3.3. Analiza patentelor si brevetelor de inventie
	Dispozitiv de depanusare a stiuletilor. Patent Rusia 2111644.
	Fig. 1.3.3.1. Dispozitiv de depanusare a stiuletilor. Patent Rusia 2111644
	Dispozitiv de depanusare a stiuletilor. Patent Rusia 2112349
	Dupa dubla orientare a stiuletilor , ultimii ajung ]n dispozitivul de depanusare constituit din 3 role . La deformarea stiuletilor dec[tre rola mare panusa este preluata de si evacuata prin spatiul dintre ele. La o rotatie a rolei de sprijin sunt depa...
	Fig. 1.3.3.2. Dispozitiv de depanusare a stiuletilor. Patent Rusia 2112349
	In acest dispozitiv tupina separata de radacina impreuna cu stiuletele este transportata cu ajutorul a doua role zimtate. Stiuletele fiind mai voluminos se plaseaza in afara rolelor si intalnind obstacol in fata in forma de doia placi 7 este separat d...
	In acest dispozitiv tupina separata de radacina impreuna cu stiuletele este transportata cu ajutorul a doua role zimtate. Stiuletele fiind mai voluminos se plaseaza in afara rolelor si intalnind doua role 16 si 19 este separat de tulpina prin rasucire
	Din prevederile conceptului Industry 4.0 cu efecte asupra dezvoltarii la general a combinelor de recoltat si la particular a combimelor de crecoltat porumb putem mentiona
	1.4. Masuri si reguli de securitate a muncii la functionarea produsului
	Numărul de piese ce se prelucrează într-un schimb:
	3.1.7. Lotul de lansare.
	3.2. CALCULUL COSTULUI DE PRODUCTIE
	Premii. Premiul constitue 25% din salariul tarifar.
	Sporul la salariu: se ia 20-25% din salariul tarifar
	Salariul de bază:
	Salariul suplimentar: suplimentul constituie 10 % din salariul de bază:
	Salariului total:
	3.2.3.Determinarea consumului de energie electrică.

