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Мета і завдання роботи 
 

Метою роботи є удосконалення технологічного процесу механічної обробки заготовки деталі типу «Корпус 

мультиплікатора» та порівняльний аналіз техніко-економічних показників обробки заготовок партії деталей типу 

«Корпус мультиплікатора» на верстатах з ручним керуванням (РК) та верстатах з ЧПК для виявлення факторів, 

які найсуттєвіше впливають на ефективність технологічних процесів механічної обробки заготовок деталей з 

точки зору трудомісткості, енерговитрат, технологічної собівартості та продуктивності праці. 
 

При цьому повинні бути вирішені такі завдання: 

варіантний вибір способу виготовлення заготовки та вибір кращого з них; 

- розробка варіантів маршрутів механічної обробки на верстатах з ручним керуванням і на верстатах з ЧПК; 

- визначення режимів різання і трудомісткості обробки; 

- розрахунок технологічної собівартості обробки по операціях та сумарної собівартості обробки для кожного 

варіанта маршруту; 

- визначення величини енерговитрат на операціях механічної обробки та сумарних витрат по варіантах 

маршруту; 

 встановлення продуктивності праці при виконанні операцій механічної обробки; 

розмірно-точністне моделювання удосконаленого технологічного процесу механічної обробки; 

визначення оптимальних режимів різання; 

розрахунок кількості обладнання та працівників; 

проектування дільниці механічної обробки; 

розрахунок економічної доцільності впровадження удосконаленого ТП; 

розробка заходів з охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях. 
 

Об’єкт дослідження – технологічний процес механічної обробки заготовки корпусної деталі. 
 

Предмет дослідження – технологічний процес механічної обробки заготовки деталі типу «Корпус 

мультиплікатора». 
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Наукова новизна, практичне значення одержаних результатів 
 

Наукова новизна одержаних результатів: 

- вперше визначено порівняльним аналізом техніко-економічні показники, а саме трудомісткість, енерговитрати, 

технологічна собівартість та продуктивність праці при механічній обробці заготовки деталі типу «Корпус мультиплікатора» 

на верстатах з РК та верстатах з ЧПК. 
 

Практичне значення одержаних результатів полягає в удосконаленні технологічного процесу механічної обробки 

заготовки деталі типу «Корпус мультиплікатора» а також дільниці механічної обробки деталей типу «Корпус 

мультиплікатора»; при цьому запропоновані такі нові рішення: 

- для двох альтернативних способів виготовлення заготовки – лиття в оболонкові форми та лиття в піщано-глинисті 

форми спроектовано заготовки та за собівартістю встановлено, що доцільним варіантом є виготовлення заготовки литтям в 

піщано-глинисті форми, оскільки вартість заготовки при цьому складає 249,17 грн., що менше у порівнянні з лиття в 

оболонкові форми – 338,94 грн.; 

- розроблено удосконалений технологічний процес механічної обробки деталі типу «Корпус мультиплікатора»; 

розрахунки підтверджують доцільність впровадження удосконаленого технологічного процесу; 

- для удосконаленого технологічного процесу заготовки деталі типу «Корпус мультиплікатора» розроблено план 

дільниці механічної обробки, яка по ходу технологічної оброки містить 6 верстатів, що обслуговуються 8 основними і 6 

допоміжними працівниками. 
 

Апробація результатів роботи. Основні положення й результати роботи доповідалися й обговорювалися на науково-

технічній конференції: 

- ІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Гідро- та пневмоприводи машин» (м. Вінниця, ВНТУ, 15-16 листопада 

2016 р.). 

Публікації. Опубліковано 1 тезу доповідей: 

- Дусанюк Ж. П. Ефективність механічної обробки деталі типу «Корпус 46.90.001» при використанні верстатів з ЧПК / 

Ж. П. Дусанюк, С. В. Репінський, Р. Р. Пархомчук // Тези доповідей ІІ-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Гідро- 

та пневмоприводи машин», м. Вінниця, 15-16 листопада 2016 р. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – С. 249–252. 

Опубліковано 1 статтю у фаховому виданні України: 

- Підвищення ефективності механічної обробки заготовки деталі типу «Корпус мультиплікатора» / Ж. П. Дусанюк,  

О. В. Дерібо, С. В. Репінський, О. В. Паславська, Р. Р. Пархомчук // Вісник машинобудування та транспорту. – 2017. – № 1(5). 

– С. 28–38. 

 

3 



4 



5 



6 



7 



8 



9 



10 



11 



12 



13 



14 



ВИСНОВКИ 
  

В магістерській кваліфікаційній роботі на тему «Удосконалення технологічного процесу 

механічної обробки заготовки деталі типу ”Корпус мультиплікатора”» проведено аналіз типових 

технологічних процесів, базового технологічного процесу, оцінені їх позитивні сторони, внесені 

пропозиції щодо удосконалення технологічного процесу механічної обробки розглядуваної заготовки 

деталі. 

Запропоновано два варіанта виготовлення заготовки деталі «Корпус мультиплікатора» та два 

варіанти технології її механічної обробки, проведено їх техніко-економічне порівняння, вибрано 

оптимальні варіанти. Проведені розрахунки припусків, режимів, різання, норм часу, встановлені 

розряди робітників-верстатників. Виконано дослідження ефективності використання верстатів з 

числовим програмним керуванням за трудомісткістю, технологічною собівартістю, енерговитратами, 

продуктивністю праці при виконанні операцій механічної обробки. 

Для визначення необхідної кількості верстатів для виконання механічної обробки та 

забезпечення їх нормального завантаження підібрані аналогічні (за технологією обробки) деталі та 

розраховано приведену програму. Розраховані основні елементи дільниці механічної обробки 

заготовки деталі типу «Корпус мультиплікатора», яка включає 7 верстатів та 14 працюючих. 

Проведені економічні розрахунки, які підтвердили доцільність впровадження удосконаленого 

технологічного процесу механічної обробки заготовки деталі «Корпус мультиплікатора», визначені 

капітальні вкладення, одержаний прибуток, термін окупності вкладень. 

Розроблені заходи з охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях на дільниці механічної 

обробки заготовки деталі типу «Корпус мультиплікатора». 
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!! 
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