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Оптимізація технологічного процесу складання вузла «Гідроагрегат» на
вальцешліфувальному верстаті моделі 3А417РМ на основі імітаційного

моделювання організаційно-технологічної структури системи зборки

Процес складання є заключним етапом виготовлення машини, який
значною мірою визначає її основні експлуатаційні якості. Умови досягнення
високих експлуатаційних якостей машини не обмежуються створенням її вдалої
конструкції або застосуванням високоякісних матеріалів для виготовлення її
деталей. Не гарантує цих якостей і високоточне виготовлення деталей із
забезпеченням оптимального стану поверхневих шарів їх сполучених або
робочих поверхонь. Це пов'язано з тим, що в процесі складання цілком
доброякісних виробів з різних причин можуть виникати похибки взаємного
розташування деталей, істотно знижують точність і службові якості виробу, що
збирається [1].

Актуальність цієї теми пов'язана з тим, що виконання складальних робіт
пов'язано з великою витратою часу, яка складає значну частку загальної
трудомісткості виготовлення машини. У машинобудуванні трудомісткість
складальних робіт становить 20-70% загальної трудомісткості виготовлення
виробу, а рівень їх автоматизації не перевищує 10-15%, залежно від типу
виробництва. Також слід зазначити, що основна частина (50-85%) слюсарно-
складальних робіт являє собою ручні роботи, що вимагають великих витрат
фізичної праці і високої кваліфікації робітників. А з використанням різних
систем АСТПВ можливе підвищення економічних показників роботи
підприємства, що дуже актуально на даному етапі в нашому виробництві.
Тобто задачею цієї роботи є оптимізація технологічного процесу, що
забезпечить мінімальний час складання вузла «Гідроагрегат» на
вальцешліфувальному верстаті моделі 3А417РМ на основі імітаційного
моделювання [2].

Для повноцінної роботи системи проектування складального процесу
потрібна конструкторсько-технологічна модель виробу (див. рис. 1). На
першому етапі, на основі тривимірної моделі збираного вузла, переводимо його
характеристики в характеристики поверхонь і деталей за допомогою програми
«SolidWorks 2014».

На другому етапі формується дерево можливих технологічних побудов, а
так само розраховується коефіцієнт зборки за допомогою програми
«Mathcad 15». На наступному етапі здійснюється тривимірне моделювання по
сформованих варіантах технологічних рішень за допомогою програми
«ГПМ 3D». На четвертому етапі формується вихідна документація в системі
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ТЕХНОПРО 5+, яка надалі може бути використана при виготовленні
конкретного складального вузла [2].

Рис. 1 – Тривимірна модель складального виробу 3А417РМ-300СБ
«Гідроагрегат» і його дерево побудови

У ході проведених досліджень на основі імітаційного моделювання було
встановлено оптимальний технологічний процес, який забезпечить мінімальний
час складання вузла «Гідроагрегат» на вальцешліфувальному верстаті моделі
3А417РМ.
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