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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми роботи. Корпусні деталі призначені для забезпечення 

взаємного розташування з потрібною точністю складальних одиниць та 

комплектуючих деталей у виробі. Вони повинні мати високу точність, шорсткість та 

вібростійкість. Корпусні деталі становлять близько 7% загального об’єму 

машинобудівної продукції, але трудомісткість їх механічної обробки сягає 60%. 

Найбільш поширеними технологічними операціями є при виготовленні корпусів є 

фрезерування, свердління отворів, нарізання різей і розточування. Отже, 

розроблення технологічних процесів обробки корпусних деталей і проектування на 

їх основі виробничих дільницю є актуальною науково-практичною задачею, яка 

визначила напрямок досліджень дипломної роботи. 

Мета роботи: розроблення проекту дільниці механічного цеху для 

виготовлення корпуса з оптимізацією компонування виробничого устаткування 

методами генетичних алгоритмів. 

Об’єкт, методи та джерела дослідження. Основним об’єктом дослідження є 

технологічний процес виготовлення заданої деталі та виробничий процес 

механічного цеху. Методи виконання роботи: економіко-статистичний, графічний, 

порівняльний, математичного моделювання; теоретико-емпіричний. 

Наукова новизна отриманих результатів:  

  виконано дослідження особливостей застосування методу генетичних 

алгоритмів для оптимізації компонування виробничого устаткування; 

 проаналізовано конструкцію та службове призначення об’єкту 

виробництва, виконано аналіз технологічності; 

 досліджено способи виготовлення аналогічних деталей; 

  виконано розроблення технологічного процесу виготовлення заданої 

деталі, для якого вибрано обладнання, оснащення, різальний та 

вимірювальний інструмент, розраховано, режими різання та норми часу; 

  підібрано та спроектовано необхідне технологічне оснащення; 

  виконано техніко-економічне обґрунтування прийнятих рішень; 

  розглянуто питання застосування інформаційних технологій, охорони 

праці, безпеки в надзвичайних ситуаціях те екології; 

  спроектовано дільницю механічного цеху для виготовлення корпуса. 

Практичне значення отриманих результатів. 

Розроблено реальний технологічний процес, який може бути впроваджений в 

умовах реального виробництва. Розглянуто методику оптимізації компонування 

виробничого устаткування, яка може бути використання в проектній діяльності. 

Апробація. Окремі результати роботи доповідались на ІХ Всеукраїнській 

студентській науково-технічній конференції «Природничі та гуманітарні науки. 

Актуальні питання», Тернопіль, ТНТУ, 20 – 21 квітня 2016 р.  

Структура роботи. Робота складається з розрахунково-пояснювальної 

записки та графічної частини. Розрахунково-пояснювальна записка складається з 

вступу, 9 частин, висновків, переліку посилань та додатків. Обсяг роботи: 



 

4 

розрахунково-пояснювальна записка – 144 арк. формату А4, графічна частина – 12 

аркушів формату А1 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі проведено огляд сучасного стану машинобудівної галузі 

промисловості та охарактеризовано основні завдання, які необхідно вирішити . 

В аналітичній частині проведено аналіз стану питання за літературними та 

іншими джерелами, обґрунтовано актуальність роботи, виконано постановку задачі 

на дипломну роботу. 

В науково-дослідній частині виконано дослідження особливостей 

застосування методу генетичних алгоритмів для оптимізації компонування 

виробничого устаткування. 

В технологічній частині приведено характеристику об’єкту виробництва, 

аналіз креслення деталі і технічних умов на виготовлення, проведено аналіз 

технологічності деталі, сформульовано висновки і основні задачі проектування, 

спроектовано одиничний технологічний процес виготовлення деталі. 

В конструкторській частині виконано вибір та проектування засобів 

технологічного оснащення для виготовлення заданої деталі  

В спеціальній частині виконано дослідження можливостей пакету COMSOL 

MULTIPHYSICS, розглянуто особливості використання систем автоматизованого 

проектування для вирішення  технологічних задач, з допомогою відповідного 

програмного забезпечення спроектовано альтернативний варіант технологічного 

процесу. 

В проектній частині проведено проектування виробничої дільниці для 

реалізації розробленого технологічного процесу: виконано уточнення програми 

виробництва на дільниці, розрахунок трудомісткості і верстатомісткості 

виготовлення виробів на основі розроблених технологічних процесів, визначення 

річної потреби в технологічному обладнанні, складання зведеної відомості 

обладнання, визначення кількісного складу працюючих в механічному відділенні, 

визначення розмірів основних і допоміжних площ цеху та дільниці, визначення 

основних розмірів та вибір типу і конструкції будівлі, розроблено компонувального 

плану цеху план розміщення обладнання, проведено вибір вантажопідйомних і 

транспортних засобів. 

В частині «Обґрунтування економічної ефективності» розглянуто питання 

організації виробництва і проведено розрахунки техніко-економічної ефективності 

проектних рішень. 

В частині «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» 

розглянуто питання планування робіт по охороні праці на дільниці, що 

проектується, правові основи забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях, а 

також розроблено схему захисного вимикаючого пристрою при виникненні напруги 

на корпусах обладнання чи при випадковому дотиканні до струмопровідних частин. 

В частині «Екологія» проаналізовано сучасний екологічний стан України, 

розглянуто питання забруднення довкілля, що виникає внаслідок реалізації 
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технологічного процесу, а також запропоновано заходи зі зменшення забруднення 

довкілля. 

У загальних висновках щодо дипломної роботи описано прийняті в проекті 

технічні рішення і організаційно-технічні заходи, які забезпечують виконання 

завдання на проектування; оригінальні технічні рішення, прийняті автором в процесі 

роботи; технічні рішення роботи, які можуть бути впроваджені у виробництво; 

техніко-економічні показники та їх порівняння з базовими. 

В додатках до пояснювальної записки приведено відомості специфікацій, 

комплект технологічної документації по ГОСТ3.1404-86. 

В графічній частині приведено креслення деталі з позначенням координатних 

осей і поверхонь, креслення заготовки, схеми технологічних наладок, складальні 

креслення засобів технологічного оснащення і план розміщення обладнання на 

дільниці мехобробки. 

 

ВИСНОВКИ 

Прийняті в дипломній роботі наукові та інженерні рішення дозволили 

спроектувати дільницю механічної обробки корпуса і досягти суттєвого покращення 

окремих показників технологічного процесу, а саме забезпечити можливість 

концентрації обробки, організацію багатоверстатного обслуговування, мобільність 

виробництва, а також значне скорочення затрат на оснащення виробничого процесу. 

Використання обладнання з ЧПК дозволило підвищити якість продукції, яка 

виготовляється та покращити використання основних фондів. 

Завдяки застосування САПР ТП було синтезовано ще один варіант маршруту 

обробки, що в поєднанні з існуючими дозволило спроектувати оптимальний 

технологічний маршрут механічної обробки. 

Розроблені конструкції спеціальних верстатних пристроїв дали змогу 

підвищити якість виготовлення деталі і зменшити підготовчо-заключний час на 

операціях. Крім того, завдяки застосуванню механізованого приводу, значно 

покращилися умови роботи виробничих робітників. 

Розрахунки економічної ефективності підтвердили правильність прийнятих 

проектних рішень і показали, що завдяки впровадженню нового технологічного 

процесу знизилася собівартість деталі, покращилося завантаження деталі, 

зменшився обсяг капіталовкладень, а також покращився цілий ряд інших техніко-

економічних показників. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ РОБОТИ 

1. Чорній Д.П. Дослідження можливостей пакету COMSOL MULTIPHYSICS 

[Текст] / Капаціла Ю.Б., Чорній Д. Тези доповіді на ІХ Всеукраїнській студентській 

науково-технічній конференції «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні 

питання». – Тернопіль, ТНТУ, 2016. – с. 139. 

 

АНОТАЦІЯ 

В дипломній роботі виконано розроблення проекту дільниці механічного цеху 

для виготовлення корпуса та дослідження особливостей застосування методу 

генетичних алгоритмів для оптимізації компонування виробничого устаткування. 
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