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Мета і завдання дослідження

Метою роботи є удосконалення технологічного процесу механічної обробки заготовки деталі типу 
«Кришка РТ.05.002» з урахуванням передових технологій і сучасних методів обробки подібних 
заготовок.

При цьому повинні бути вирішені такі завдання:
- техніко-економічне обґрунтування доцільності удосконалення технологічного процесу механічної 
обробки заготовки деталі типу «Кришка РТ.05.002»;
- варіантний вибір способу виготовлення заготовки деталі «Кришка РТ.05.002»;
- розробка варіантів маршруту механічної обробки з використанням сучасних верстатів з ЧПК та 
вибір кращого з них;
- призначення режимів різання;
- визначення технічних норм часу;
- дослідження величини сумарної похибки механічної обробки площини деталі типу «Кришка 
РТ.05.002» на багатоцільовому верстаті;
- розрахунок кількості обладнання та працівників дільниці механічної обробки;
- проектування дільниці механічної обробки;
- розрахунок економічної доцільності впровадження удосконаленої дільниці механічної обробки;
- розробка заходів з охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях.

Об’єкт дослідження – технологічний процес виготовлення деталей типу «Кришка».

Предмет дослідження – удосконалений технологічний процес механічної обробки заготовки деталі 
«Кришка РТ.05.002».
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Наукова новизна, практичне значення одержаних результатів

Наукова новизна одержаних результатів. Отримав подальший розвиток метод порівняльного аналізу 
показників точності, які забезпечується фрезеруванням площини заготовок деталей типу «Кришка» на 
багатоцільових верстатах з ЧПК.

Практичне значення одержаних результатів полягає в удосконаленні дільниці механічної обробки 
заготовки деталі типу «Кришка РТ.05.002». При цьому запропоновані такі нові рішення:
- обґрунтовано вибрано оптимальний варіант виготовлення заготовки деталі типу «Кришка РТ.05.002»;
- розроблено технологічний процес механічної обробки, економічні розрахунки підтвердили доцільність 
впровадження удосконаленого технологічного процесу;
- досліджено елементарні складові сумарної похибки механічної обробки при фрезеруванні площини деталі 
типу «Кришка РТ.05.002» на багатоцільовому верстаті з ЧПК. Встановлено, що найбільший вплив на 
точність обробки має похибка установлення. Всі інші складові є значно меншими по величині. Обробка на 
вибраному верстаті гарантовано забезпечує точність, так як сумарна похибка ɛ = 125 мкм значно менша 
величини поля допуску виконуваного розміру Т = 350 мкм;
- для удосконаленого ТП встановлено кількість необхідного обладнання, працюючих та спроектовано 
дільницю механічної обробки.

Апробація результатів роботи. Основні положення й результати роботи доповідалися й обговорювалися 
на:
- Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, 
перспективи (МН-2019)». Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2019 (м. Вінниця, 
ВНТУ, 08 жовтня 2018 р. – 10 травня 2019 р.)

Публікації. Опублікована теза доповіді:
- Дослідження величини сумарної похибки обробки площини деталі типу «Кришка РТ.05.002» на 
багатоцільовому верстаті з ЧПК / Ю. А. Бурєнніков, Ж. П. Дусанюк, С. В. Репінський, В. В. Фабіянов // 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2019), 08 жовтня 2018 р. – 10 травня 2019 р. : 
збірник матеріалів. – Вінниця : ВНТУ, 2019. 
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Висновки

В магістерській кваліфікаційній роботі удосконалено технологічний процес механічної обробки 
заготовки деталі типу «Кришка РТ.05.002» з урахуванням сучасних досягнень, передових 
технологій та сучасних методів обробки подібних заготовок, що забезпечує необхідну якість та 
знижує вартість продукції. В результаті виконання роботи можна зробити такі висновки.
1. В розділі техніко-економічного обґрунтування доцільності удосконалення технології механічної 
обробки заготовки деталі типу «Кришка РТ.05.002» проведено аналіз типових технологічних 
процесів, базового технологічного процесу, оцінені їх позитивні сторони, внесені пропозиції щодо 
удосконалення технологічного процесу механічної обробки розглядуваної заготовки деталі.
2. Запропоновано два варіанта виготовлення заготовки деталі «Кришка РТ.05.002», а саме лиття в 
піщано-глинисті форми та лиття за випалюваними моделями. Техніко-економічні розрахунки 
показали, що економічно доцільніше виготовляти заготовку литтям в піщано-глинисті форми, 
оскільки вартість заготовки при цьому складає 1925,17 грн., що менше у порівнянні з литтям за 
випалювані моделі – 2039,74 грн.
3. Розроблено два варіанта удосконаленого технологічного процесу механічної обробки заготовки 
деталі типу «Кришка РТ.05.002» з використанням високопродуктивних верстатів з ЧПК. Проведено 
їх техніко-економічне порівняння, вибрано за мінімумом приведених витрат кращий варіант. 
Проведені розрахунки припусків, режимів, різання, норм часу на операції.
4. Досліджено елементарні складові сумарної похибки механічної обробки при фрезеруванні 
площини деталі типу «Кришка РТ.05.002» на багатоцільовому верстаті з ЧПК. Встановлено, що 
найбільший вплив на точність обробки має похибка установлення. Всі інші складові є значно 
меншими по величині. Обробка на вибраному верстаті гарантовано забезпечує точність, так як 
сумарна похибка ɛ = 125 мкм значно менша величини поля допуску виконуваного розміру  
Т = 350 мкм.
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Висновки (продовження)

5. Для удосконаленого маршруту механічної обробки розраховано елементи дільниці 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 для роботи дільниці в серійному виробництві, яка складає 19395 
шт.; на дільниці механічної обробки використано 3 верстати, кількість основних робітників, що її 
обслуговують – 2 чол., всього працюючих на дільниці – 4 чол.
6. Проведені економічні розрахунки, які підтвердили доцільність впровадження удосконаленого 
технологічного процесу механічної обробки заготовки деталі «Кришка РТ.05.002», визначені 
капітальні вкладення – 2350703 грн., одержаний прибуток – 8272731,6 грн., термін окупності 
вкладень – 0,3 року. Наведене інноваційне рішення у вигляді удосконалення технологічного 
процесу механічної обробки заготовки деталі типу «Кришка РТ.05.002» доцільне для впровадження.
7. В МКР розроблені заходи з охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях на дільниці 
механічної обробки заготовки деталі типу «Кришка РТ.05.002».
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Дякую за увагу!


