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У роботі проведено аналіз обладнання, яке використовується у 

промисловості, а також те, що воно є застарілим. Використання такого 
обладнання є недоцільним, що шкодить технологічному процесу, знецінює 
роботу конструкторів, завищує вартість кінцевого продукту. 

Технологічний процес виготовлення деталі повинен виконуватися з 
найбільш повним використанням технічних можливостей засобів виробництва 
при найменшій собівартості виробів. Оптимізація технологічного процесу 
полягає в тому, що в установлений проміжок часу необхідно забезпечити 
випуск необхідної кількості виробів заданої якості при можливо мінімальної 
собівартості їх виготовлення . 

Для вирішення цих завдань необхідно при виготовленні деталей 
використовувати прогресивне обладнання, а саме, технологічні машини з 
паралельною кінематикою. 
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Магистерская работа по специальности: Технология машиностроения 
Студент гр. ТМ-12м ДГМА, А. В. Абрамченко. - Краматорск, 2017. 
Работа содержит 159 стр., 37 рис., 14 табл., 5 прил., 53 дж. 
В работе проведен анализ оборудования, которое используется в 

промышленности, а также то, что оно является устаревшим. Использование 
такого оборудования является нецелесообразным, что вредит технологическому 
процессу, обесценивает работу конструкторов, завышает стоимость конечного 
продукта. 

Технологический процесс изготовления детали должен выполняться с 
наиболее полным использованием технических возможностей средств 
производства при наименьшей себестоимости изделий. Оптимизация 
технологического процесса заключается в том, что в установленный 
промежуток времени необходимо обеспечить выпуск необходимого количества 
изделий заданного качества при возможно минимальной себестоимости их 
изготовления . 

Для решения этих задач необходимо при изготовлении деталей 
использовать прогрессивное оборудование, а именно, технологические машины 
с параллельной кинематикой. 
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