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Мета і завдання дослідження. Мета роботи – розробка методики 
вибору способу виготовлення литої заготовки на основі порівняння 
ефективності цих способів за техніко-економічними показниками з 
урахуванням коефіцієнтів уточнення, що забезпечуються під час 
виконання переходів подальшої механічної обробки.

Завдання, що вирішуються при виконанні роботи:
•аналіз базового, типового технологічних процесів 
•проектування варіантів маршрутів механічної обробки з використанням верстатів з ЧПК;
•вибір оптимального варіанту за мінімум умом приведених витрат
•розмірно-точнісне моделювання технологічного процесу механічної обробки;
•визначення оптимальних режимів різання;
•нормування операцій механічної обробки;
•розрахунок кількості обладнання;
•розрахунок кількості працівників;





Об’єкт дослідження – технологічний процес механічної обробки деталей типу 
«Фланець».
Предмет дослідження – технологічний процес механічної обробки заготовки 
деталі типу «Фланець».
Методи дослідження Метод теорії  розмірних ланцюгів, який дозволив виконати 
розмірно - точністе моделювання технологічного процесу.
Наукова новизна – дістала подальший розвиток методика визначення оцінювання 
ефективності способів виготовлення заготовки деталі типу «Фланець» при 
проектуванні технологічного процесу механічної обробки.

Апробація результатів роботи – основні положення й результати дослідження 
доповідались і обговорювались на XLVI науковотехнічної конференції підрозділів 
ВНТУ, Вінниця, 22–24 березня 2017 р.
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 В магістерській кваліфікаційній роботі удосконалено технологію механічної обробки заготовки деталі 

типу «Фланець» з урахуванням сучасних досягнень, та нових методів обробки подібних заготовок, що 
забезпечує необхідну якість та знижує вартість продукції.

 В розділі техніко-економічного обґрунтування удосконалення технології механічної обробки заготовки 
деталі типу «Фланець» проведено аналіз базового технологічного процесу, та проведено оцінку їх 
позитивних сторін, внесені пропозиції щодо удосконалення технологічного процесу механічної обробки 
розгляду вальної заготовки деталі.

 Розглянуто можливі варіанти виготовлення заготовки деталі типу «Фланець», а саме лиття в піщано-
глинисті форми з машинним формуванням та лиття в піщано-глинисті форми з ручним формуванням. 
Техніко-економічні розрахунки показали, що економічно доцільніше виготовляти заготовку литтям в 
піщано-глинисті форми з машинним формуванням, так як цей варіант забезпечує найнижчу собівартість 
891.37 (грн.), та мінімальні сумарні витрати на обробку найбільш точних поверхонь 918.06 (грн.).

 Розроблено два варіанта удосконаленого технологічного процесу механічної обробки заготовки деталі 
типу «Фланець» з використанням високопродуктивних верстатів з ЧПУ.

 Для удосконаленого маршруту механічної обробки розраховано приведену програму для роботи дільниці 
в серійному виробництві, яка складає 4263 шт.; на дільниці механічної обробки використано 2 верстати, 
кількість основних робітників, що її обслуговують – 3 чол., всього працюючих на дільниці – 7 чол.

 Приведені економічні розрахунки, які підтвердили доцільність впровадження удосконаленого 
технологічного процесу механічної обробки заготовки деталі  типу «Фланець», визначені капітальні 
вкладення 2809030,4 грн., термін окупності 0,81 року. 

 В МКР також розроблені заходи з охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях на дільниці 
механічної обробки заготовки деталі типу «Фланець». 
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