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1. Тема дисертації: Виробництво виробів триботехнічного призначення для 

роботи в умовах сухого тертя 

керівник: к.т.н, доцент Васильченко Петро Сергійович, 

затверджений наказом по університету від __________ 2018 року № ___ 

2. Строк подання дисертації: 15.12.18. 



3. Вихідні дані до дисертації: Аналіз сучасного стану виробництва 

матеріалів триботехнічного призначення та виробів з них повинен дати 

можливість сформулювати шляхи отримання виробів, що працюють в умовах 

сухого тертя з вищими техніко-економічними показниками. 

Продуктивність цеху, що проектується з виробництва фрикційних виробів 

для роботи в умовах сухого тертя складає 250 т/рік. 

Технологічні процеси повинні забезпечувати певний рівень найважливіших 

властивостей фрикційних матеріалів такі, як високий коефіцієнт тертя, який мало 

змінюється від температури та тиску, висока зносостійкість та міцність, достатня 

теплопровідність та термостійкість. Ці показники залежать від складу вихідного 

матеріалу та його структури, що формується у процесі спікання. 

Організаційно-економічні засади повинні забезпечувати нормативний  

коефіцієнт економічної ефективності  не нижчий за 1,5. 

Охорона праці та безпека в надзвичайній ситуації на виробництві, яке 

проектується повинні відповідати нормативним вимогам. 

4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити): 

а) технологічний розділ: 

– провести аналіз сучасного стану теорії і технології отримання 

виробів із порошкових фрикційних матеріалів для роботи в умовах сухого тертя з 

наперед заданими властивостями та високими техніко-економічними показниками 

їх виготовлення; 

– вибрати номенклатуру виробів, які будуть виготовлятися на 

виробництві, що проектується; 

– вибрати матеріал для виготовлення фрикційних виробів для роботи в 

умовах сухого тертя; 

– розробити технологічну схему для отримання виробів із порошкових 

фрикційних матеріалів для роботи в умовах сухого тертя; 

– скласти баланс матеріалів та провести розрахунки необхідної 

кількості вихідних матеріалів, зворотних та незворотних втрат матеріалів, 



розрахувати необхідну кількість обладнання та скласти план його розташування у 

цеху; 

б) будівельний розділ: 

− описати план будівлі цеху;  

− охарактеризувати усі приміщення цеху, що проектується – 

виробничих, допоміжних та службових; 

в) розділ охорони праці та безпеки в надзвичайній ситуації: 

− визначити шкідливі та небезпечні виробничі фактори; 

− розрахувати місцеву вентиляцію; 

− розробити заходи для попередження впливу шкідливих та 

небезпечних виробничих факторів; 

− розробити заходи протипожежної безпеки та захисту 

навколишнього середовища; 

г) енергетичний розділ: 

− провести розрахунок кількості електроенергії, необхідної для 

забезпечення нормальної роботи цеху; 

д) організаційний розділ: 

− обґрунтувати необхідну кількість робітників та управлінського 

персоналу, розмір фонду їх заробітної плати, визначити показники продуктивності 

праці; 

е) економічний розділ: 

− довести, що розроблений проект є ефективний; 

ж) розробка стартап-проекту: 

– провести маркетинговий аналіз, для виявлення ринкової 

можливості використання результатів магістерської дисертації. 

5. Перелік графічного матеріалу: 

− апаратурно-технологічна схема; 

− змішувач; 

− прес-автомат; 



− піч шахтна; 

− прес-блок; 

− план цеху; 

− таблиця техніко-економічних показників. 

6. Консультанти розділів дисертації  

Розділ 
Прізвище, ініціали та 

посада 
консультанта 

Підпис, дата 

завдання 
видав 

завдання 
прийняв 

Економічний розділ    

Розділ охорони праці та безпеки 
в надзвичайних ситуаціях    

 

7. Дата видачі завдання: 1.11.2018 року. 

 
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

№
 п

/п
 

Назва етапів виконання  
магістерської дисертації 

Строк 
виконання 

етапів 
магістерської 

дисертації 

Примітка∗ 

1 Літературний огляд галузі 4.11.18  

2 Вибір технологічного процесу 11.11.18  

3 Розрахунок матеріального балансу 20.11.18  

4 Вибір і розрахунок кількості обладнання 25.11.18  

5 Розробка будівельного розділу 30.11.18  

6 Розробка розділу охорони праці та безпеки в 
надзвичайних ситуаціях 

2.12.18  

7 Розрахунок енергетичного розділу 6.12.18  

8 Розробка організаційного розділу 9.12.18  

                                              
∗ відмітка про виконання із підписом керівника 



9 Розробка економічного розділу та стартап-
проекту 

11.12.18  

10 Графічна частина 13.12.18  

11 Оформлення пояснювальної записки 15.12.18  

 
Магістрант           ____________        В. І. Петренко . 

                  (підпис)  

Науковий керівник дисертації       ____________.       П.  С. Васильченко 
                                                                             (підпис) 
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