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Робота складається з дев’яти розділів: вступ; технологічного; 

конструкторського; дослідницького; організаційно - економічного; охорони 

праці  та безпека при надзвичайних ситуаціях; техніко-економічних 

обґрунтовувань досліджень і оцінки їх економічної ефективності, а також 

висновки. В магістерській роботі удосконалений технологічний процес 

виготовлення вузла верхньої частини рами із забезпеченням достатнього рівня 

механізації та економічності процесу. Запропоновано використання магнітних 

полів для підвищення якості зварних з’єднань, що забезпечує комплексне 

поліпшення процесів формування та кристалізації швів, є застосування 

комбінованих КМП. 
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ABSTRACT 

 

Improvement and study of the technological process of manufacturing the node 

of the upper part of the frame of the hydraulic cylinder of the winder 
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The work consists from nine divisions: introduction; patent information 

research; technological; designer research organizational - economic; occupational 

safety and security in emergencies; feasibility studies and evaluation of their cost-

effectiveness, as well as conclusions. In the master's thesis the technological process 

of manufacturing the node of the upper part of the frame was improved with the 

provision of sufficient level of mechanization and economic efficiency of the process. 

The use of magnetic fields to improve the quality of welded joints, which provides a 

comprehensive improvement in the processes of formation and crystallization of 

seams, is the use of combined MIS 
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