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МЕТА РОБОТИ:  

 

Метою магістерської кваліфікаційної роботи є зниження технологічної собівартості завдяки удосконалення 

технологічного процесу механічної обробки заготовки деталі з урахуванням застосування сучасних 

технологій і нових методів обробки заготовок. 

 

 

ЗАДАЧІ РОБОТИ:  

 

– варіантний вибір способу виготовлення заготовки;  

– проектування маршруту механічної обробки з використанням сучасних верстатів з ЧПК;  

– розмірно-точнісне моделювання ТП механічної обробки; 

 – визначення оптимальних режимів різання; 

 – дослідження впливу схеми базування на першій операції на величину припуску для обробки головних 

отворів корпусних деталей;  

– проектування технологічного оснащення;  

– розрахунок кількості обладнання;  

– розрахунок кількості працівників;  

– розрахунок площі дільниці 































Висновки:  

 У магістерській кваліфікаційній роботі виконані розділи, мета яких полягає в підвищення продуктивності, зниження 

собівартості процесу механічної обробки заготовки деталі за рахунок використання автоматизованого технологічного обладнання 

для умов середньосерійного типу виробництва. 

 Проектування здійснено на базі розглядання типового технологічного процесу обробки заготовки  деталі типу «Корпус 

пневмоциліндра». Орієнтуючись на цей процес розроблений модернізований технологічний маршрут для деталі типу «Корпус 

пневмоциліндра».   

 В технологічній частині МКР, окрім вказаного вище, виконаний аналіз технологічності конструкції деталі визначений тип 

виробництва, вибрана з двох альтернативних способів виготовлення та технічного-економічного обґрунтування заготовка деталі, 

вибрані способи та кількість переходів обробки всіх поверхонь деталі, вибрані чорнові та чистові технологічні бази, розмірно – 

точнісне моделювання технологічного процесу механічної обробки; розрахунок режимів різання. 

 В розділі «Проектування технологічної оснастки» виконані необхідні обґрунтування та розрахунки пристосування для 

операції з ЧПК – 010, яка виконується на вертикально-фрезерному  верстаті з ЧПК моделі ЛТ260МФ3, розроблене складальне 

креслення цього пристосування. 

 В розділі, пов’язаному з розрахунком та плануванням дільниці механічного цеху  уточнена виробнича програма. За цією 

програмою виконано розрахунок кількості верстатів і коефіцієнт завантаження; розрахунок кількості робітників працюючих; 

площі виробничої та загальної;  розрахунок маси вантажопотоків дільниці, кількість транспорту. Також в МКР виконані розділи 

«Розрахунок економічної ефективності інноваційного рішення» та «Охорона праці та безпека надзвичайних ситуаціях». Останні 

два розділи підтвердили економічну доцільність проведеної роботи та дозволили визначити заходи по охороні праці та безпеці 

життєдіяльності. 

 



 

 

 

 

 

 

 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


