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Мета і завдання дослідження

Метою магістерської кваліфікаційної роботи є удосконалення технологічного процесу та дільниці 
механічної обробки заготовки деталі типу «Вал-шестерня 03-006» з урахуванням сучасних досягнень, 
передових технологій та нових методів обробки подібних заготовок, що забезпечує необхідну якість та знижує 
вартість продукції.

При цьому повинні бути вирішені такі завдання:
- варіантний вибір способу виготовлення заготовки;
- розробка варіантів маршруту механічної обробки з використанням сучасних верстатів з ЧПК та вибір 
кращого з них;
- призначення оптимальних режимів різання;
- визначення технічних норм часу;
- аналіз впливу факторів процесу різання на точність обробки за допомогою математичного планування 
експерименту;
- розрахунок кількості обладнання та працівників дільниці;
- проектування дільниці механічної обробки;
- розрахунок економічної доцільності впровадження удосконаленого ТП;
- розробка заходів з охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях.

Об’єкт дослідження – технологія виготовлення деталей типу «Вал-шестерня».

Предмет дослідження – удосконалений технологічний процес механічної обробки заготовки деталі «Вал-
шестерня 03-006».
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Наукова новизна, практичне значення одержаних результатів

Наукова новизна одержаних результатів. Дістало подальший розвиток математичне планування повного 
трифакторного експерименту для дослідження впливу подачі, глибини різання і головного кута різця в плані на 
точність обробки діаметральної поверхні деталі типу «Вал-шестерня 03-006».

Практичне значення одержаних результатів полягає в удосконаленні технологічного процесу механічної 
обробки заготовки деталі типу «Вал-шестерня 03-006» та дільниці для його реалізації. При цьому 
запропоновані такі нові рішення:
- обґрунтовано вибрано оптимальний варіант виготовлення заготовки деталі «Вал-шестерня 03-006»;
- розроблено технологічний процес механічної обробки, економічні розрахунки підтвердили доцільність 
впровадження удосконаленого технологічного процесу;
- встановлено вплив режимів процесу різання (подачі, глибини), а також геометрії інструмента (головного кута 
в плані) на точність обробки деталі «Вал-шестерня 03-006» за допомогою математичного планування 
експерименту;
- для удосконаленого ТП встановлено кількість необхідного обладнання, працюючих.

Апробація результатів роботи. Основні положення й результати роботи доповідалися й обговорювалися на 
XLVI науково-технічній конференції підрозділів ВНТУ (м. Вінниця, ВНТУ, 22-24 березня 2017 р.)

Публікації. Опублікована теза доповіді:
- Аналіз впливу факторів процесу різання на точність обробки за допомогою математичного планування 
експерименту [Електронний ресурс] / Ж. П. Дусанюк, С. В. Репінський, О. В. Паславська, А. В. Курилець, М. І. 
Устич // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. – 
Електрон. текст. дані. – 2017. – Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-
2017/paper/view/2884.
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ВИСНОВКИ
 

В магістерській кваліфікаційній роботі удосконалено технологічний процес механічної обробки заготовки 
деталі типу «Вал-шестерня 03-006» з урахуванням сучасних досягнень, передових технологій та нових методів 
обробки подібних заготовок, що забезпечує необхідну якість та знижує вартість продукції.
Під час виконання роботи:
- проведено огляд технології виготовлення деталей типу «Вал-шестерня»;
- виконано варіантний вибір та техніко-економічне обґрунтування способу виготовлення заготовки;
- розроблено варіанти маршруту механічної обробки деталі типу «Вал-шестерня 03-006» з використанням в 
основному верстатів з ЧПК та вибір кращого з них за мінімумом приведених витрат;
- проведено розмірно-точнісне моделювання удосконаленого технологічного процесу механічної обробки;
- визначено режими різання та норми часу;
- проведено математичне планування повного трифакторного експерименту для дослідження впливу подачі, 
глибини різання і головного кута різця в плані на точність обробки діаметральної поверхні;
- розраховано кількість обладнання та працівників, удосконалено дільницю механічної обробки.
В економічній частині МКР розраховані капітальні вкладення, собівартість удосконалення технологічного 
процесу та дільниці механічної обробки, термін окупності та економічний ефект, одержаний в результаті 
удосконалення дільниці механічної обробки.
В МКР також розглянуто умови праці на дільниці механічної обробки заготовки деталі типу «Вал-шестерня 
03-006», розроблено заходи з охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях.
Графічна частина ілюстративно доповнює матеріали, які представлені в розрахунково-пояснювальній записці.
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