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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми роботи. У практиці світового машинобудування 

відбувається постійне підвищення вимог до якості та конкурентоспроможності 

виробів, серед яких особливе місце займають вали та деталі типу шнеків до яких 

належать гвинтові робочі органи транспортерів стружки металообробного 

устаткування. Вони повинні мати високу точність, шорсткість та довговічність. 

Найбільш поширеними і важливими технологічними операціями при виготовленні 

валів є точіння, фрезерування шліцьових і шпонкових пазів, свердління отворів, 

нарізання різей і шліфування, а робочих органів гвинтових транспортерів – 

навивання і прокатування смугових заготовок та їх наплавлення, складання та ін.  

Отже, розроблення технологічних процесів виготовлення згаданих виробів і 

проектування виробничої дільниці є актуальною науково-практичною задачею, яка 

визначила напрямок досліджень дипломної роботи. 

Мета роботи: розроблення проекту дільниці механічного цеху для 

виготовлення валу з розробкою та дослідженням технологічного способу 

формоутворення спіралі гвинтового робочого органу з підвищеною довговічністю. 

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

технологічний процес виготовлення вала ЖВМ 20.277 та спіралей гвинтових 

транспортерів.  

Методи виконання роботи: основні положення технології машинобудування 

та інженерної творчості, методи підтримування прийняття рішень, комп’ютерне 

моделювання; теоретичні дослідження проведені з використанням науково-

обґрунтованих розрахункових схем, сучасних математичних методів та 

обчислювальних засобів 

Отримані результати:  

- на основі проведеного системного аналізу відомих способів підвищення 

довговічності гвинтових робочих органів транспортно-технологічних механізмів 

розроблено та обґрунтовано новий технологічний спосіб виготовлення шнека із 

зносостійкою еластичною гвинтовою поверхнею та визначено умови його ефективної 

реалізації. 

- обґрунтовано необхідність створення персонального сайту для інженера-

технолога. У середовищі системи WordPress створено інженерне портфоліо з 

переліком і описом навичок з ілюстрацією виконаних робіт за період навчання в 

університеті. 

- проаналізовано конструкцію вала ЖВМ 20.277 та гвинтових робочих органів 

транспортно-технологічних механізмів, їх  службове призначення,  проведено аналіз 

технологічності; 

- виконано розроблення технологічного процесу і дільниці механічного цеху 

виготовлення вала, для якого вибрано обладнання, оснащення, різальний та 

вимірювальний інструмент, розраховано, режими різання та норми часу, підібрано 

та спроектовано необхідне технологічне спорядження з техніко-економічним 

обґрунтуванням прийнятих рішень; 

- розглянуто питання застосування комп’ютерних технологій, охорони праці, 

безпеки в надзвичайних ситуаціях те екології для реалізації розробленого 
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технологічного процесу. 

Практичне значення отриманих результатів. 

Розроблено проект дільниці механічного цеху для виготовлення вала ЖВМ 

20.277 і новий спосіб виготовлення спіралі із зносостійкою еластичною гвинтовою 

поверхнею, які можуть бути впроваджені у виробництво.  

Апробація. Технічна новизна розробки підтверджена позитивним рішенням 

на видачу патенту України на винахід (№ u201810541 від  25.10.2018).  

Структура роботи. Робота складається з розрахунково-пояснювальної 

записки та графічної частини. Розрахунково-пояснювальна записка складається з 

вступу, 10 частин, висновків, переліку посилань та додатків. Обсяг роботи: 

розрахунково-пояснювальна записка – 231 арк. формату А4, графічна частина – 11 

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 проаналізовано службове призначення, характеристики  

та технічні вимоги вала ЖВМ 20.277, окреслено пропозиції щодо їх зміни, описано 

базовий технологічний процес. Показано актуальність розроблення технології 

підвищення довговічності гвинтових робочих органів. На основі цього сформульовані 

задачі досліджень. 

В технологічній частині встановлено тип виробництва та його організаційної 

форми, вибрано  метод одержання заготовки та проведено його техніко-економічне 

обґрунтування, визначено можливі раціональні маршрути обробки деталі з метою 

вдосконалення базового технологічного процесу її виготовлення, розроблено схему 

базування та закріплення деталі за операціями згідно технологічного маршруту 

обробки, проведено розрахунок та призначення припусків на обробку, режимів 

різання по операціях, вибрано ріжучий та вимірювальний інструменти, технологічне 

обладнання, виконано технічне нормування розробленого технологічного процесу. 

В розділі “Технологічна підготовка виробництва” розроблені заходи 

щодо технологічної підготовки виробництва заданого виробу. 

В спеціальній частині описані компоненти САПРу, рівні автоматизованого 

проектування, доно характеристику програмного забезпечення, яке використовується 

в дипломному проектуванні, обґрунтовано необхідність створення персонального 

сайту для інженера-технолога. 

В розділі “ Створення сайту для інженера-технолога” у середовищі системи  

WordPress показано покрокове створення інженерного портфоліо з переліком і 

описом навичок з ілюстрацією виконаних робіт за період навчання в університеті. 

В конструкторській частині виконано вибір та проектування засобів 

технологічного оснащення для виготовлення вала ЖВМ 20.277. 

В проектній частині проведено проектування виробничої дільниці 

механічного цеху для виготовлення деталі, з додатковим визначенням необхідних 

площ допоміжних відділень і службово-побутових приміщень та вибором 

вантажопідйомних і транспортних засобів.  
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В організаційно-економічній частині «Обґрунтування економічної 

ефективності» розглянуто питання організації виробництва і проведено розрахунки 

техніко-економічної ефективності проектних рішень. Показано, що при застосуванні 

нового технологічного процесу річна економія складає  7110 грн. 

В науково-дослідній частині проведено системний аналіз відомих способів 

підвищення довговічності гвинтових робочих органів транспортно-технологічних 

механізмів та запропоновано новий спосіб виготовлення шнека із зносостійкою 

еластичною гвинтовою поверхнею. Визначено умови ефективної реалізації такого 

способу. 

В частині «Екологія» висвітлено актуальність охорони навколишнього 

середовища України, визначено основні фактори забруднення довкілля, що виникає 

внаслідок роботи механічного цеху для виготовлення вала, та запропоновані відповідні 

заходи щодо попередження  викидів шкідливих речовин в атмосферу, воду та відходів 

виробництва на спроектованій дільниці механічного цеху. 

В частині «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» висвітлені 

питання щодо організації техніки безпеки і протипожежних заходів на проектованій 

дільниці механічного цеху, проведено розрахунок необхідного  освітлення та рівня шуму 

на проектованій дільниці з розробкою заходів для його зниження, дано характеристика 

можливих аварій та їх наслідків з розробленням пропозицій щодо проведення рятувальних 

і інших невідкладних робіт на машинобудівному заводі в осередках ураження (зараження). 

У загальних висновках щодо дипломної роботи підсумовано 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, схеми технологічних наладок, 

складальні креслення засобів технологічного оснащення і план розміщення 

обладнання на механічній дільниці, ілюстровані матеріали щодо результатів 

проведених наукових досліджень та обґрунтування створення персонального сайту 

для інженера-технолога. 

 

ВИСНОВКИ 

1. Прийняті в дипломній роботі наукові, технологічні та конструкторські 

інженерні рішення дозволили спроектувати дільницю виготовлення вала ЖВМ 

20.277 і досягти суттєвого покращення окремих показників технологічного процесу, 

а саме: забезпечити можливість концентрації обробки, мобільність виробництва, 

зменшити підготовчо-заключний час на операціях, а також значне скорочення затрат 

на оснащення виробничого процесу та покращити використання основних фондів. 

2. Розрахунки економічної ефективності підтвердили правильність 

прийнятих проектних рішень. 

3. На основі системного аналізу відомих способів підвищення довговічності 

гвинтових робочих органів транспортно-технологічних механізмів запропоновано новий 

технологічний спосіб виготовлення шнека зі зносостійкою еластичною гвинтовою 
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поверхнею. Технічна новизна розробки підтверджена позитивним рішенням на видачу 

патенту України на винахід (№U201810541 від 25.10.2018). Визначено умови ефективної 

реалізації такого способу. 

4. Обґрунтовано необхідність створення персонального сайту для 

інженера-технолога. У середовищі системи  WordPress створено інженерне 

портфоліо з переліком і описом навичок та ілюстрацією виконаних робіт за період 

навчання в університеті. 
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АНОТАЦІЯ 

Корнєв О.О. Розроблення проекту дільниці механічного цеху для 

виготовлення вала ЖВМ 20.277 з розробкою та дослідженням технологічного 

способу формоутворення спіралі гвинтового живильника. 131 «Прикладна 

механіка». - Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. 

- Тернопіль, 2018. 

В дипломній роботі виконано розроблення проекту дільниці механічного цеху 

для виготовлення ЖВМ 20.277 з розробленням і дослідженням технологічного 

процесу забезпечення підвищення довговічності гвинтових робочих органів. 

Показано створення особистого сайту для інженера-технолога. 

Ключові слова: ТЕХНОЛОГІЯ, ПРОЦЕС, ДІЛЬНИЦЯ, СПІРАЛЬ,  

ДОВГОВІЧНІСТЬ. 

 

ANNOTATION 

 

Kornev О.О. The design of machine shop station project for the production of the 

GBM-20.277 shaft with the development and investigation of the technological method for 

ensuring increased durability of screw working bodies. 131 «Applied mechanics». – 

Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University. – Ternopil, 2018. 

The thesis develops the design of machine shop station project for the production of 

a shaft and development and investigation of the technological method for shaping the 

screw working bodies with ensuring increased durability of them. The creation of a 

personal site for a technologist engineer is shown. 

Key words: TECHNOLOGY, PROCESS, STATION,  HELIX, DURABILITY. 
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