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4.3. Cкладальне виробництво 

   

Складальне виробництво, в порівнянні із заготовочним та оброблювальним, має менший 
шкідливий вплив на екологію. Тому в даному розділі мова піде тільки про основні види 
складальних робіт.  

Так, складальне виробництво в машинобудуванні поділяється на одиничне, серійне 
(дрібносерійне та крупносерійне) і масове.Тип виробництва справляє головний вплив на 
технологію і організацію процесу складання. Незалежно від типу виробництва в ході процесу 
складання можна виділити такі види робіт: підготовчі, підгонка, вузлове складання, повне 
складання та випробування, розбирання та підготовка виробів до відвантаження. 

Підготовчі роботи – це приведення деталей і покупних виробів до вимог умов складання 
(розконсервація, сортування, укладка у відповідну тару тощо). Усі деталі мають надходити до 
складання в підготовленому вигляді. До початку складання має бути проведене статичне чи 
динамічне балансування, гідравлічні випробування та інше.Перед складанням місця, які 
стикуються, необхідно ретельно перевірити: розміри та геометрію посадочних поверхонь за 
довжиною та діаметром; чистоту поверхонь, які стикуються; наявність мастильних каналів; 
наявність фасок на валу і в отворах деталей, які з’єднуються. 

Підгонка включає підгоночні роботи, які забезпечують складаність на даній операції і на 
наступних ділянках складання, а також досягнення технічних вимог на складанні різних 
з’єднуваних деталей. 

Найбільш розповсюдженими видами підгоночних робіт є обпилюваня, зачистка, притирка, 
полірування, шабріння, свердління отворів по місцю, розгортання отворів, згинання, 
виготовлення прокладок. На багатьох заводах пригоночні роботи становлять значну частку 
загальної трудомісткості виготовлення виробу.В залежності від виду виробництва обсяг 
пригоночних робіт становить в середньому: в масовому виробництві – 2%, крупносерійному  – 8-
10%, середньосерійному – 20-25%, дрібносерійному та одиничному – 30-40% трудомісткості 
складання. 

Значну частину пригоночних робіт виконують ручним та напівмеханізованим способом. 
Механізація на цьому етапі включає, в основному, створення електричних або гідравлічних 
інструментів, які прискорюють процес підгонки. 

Прискорене збирання досягається за рахунок вузлового складання. 

Вузлове складання – це процес з’єднання в певній послідовності деталей виробу в складальний 
вузол. Вузлове складання дозволяє скоротити загальний цикл шляхом паралельного складання 
вузлів, дозволяє спеціалізувати складальників на однотипних вузлах, раціональніше 
використовувати робочі площі, обладнання та інструмент. 

На більшості великих українських підприємств всі вироби складаються саме методом вузлового 
складання. 
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При вузловому складанні однакові деталі, які підганяються, повинні бути замаркованими в місцях 
підгонки. Проміжне складання деталей, яке провадиться для обробки їх на верстатах (складання 
корпуса і кришки редуктора для сумісної обробки тощо), і маркування деталей, які обробляються 
попарно, звичайно виконують в механічному цеху, якщо він знаходиться окремо від складального 
цеху.  

Окремі вузли можуть бути вироблені на спеціалізованих підприємствах. Наприклад: 
електродвигун, насос тощо. 

Повне складання та випробування виробу включає в себе комплекс робіт, які виконуються з 
метою з’єднання в певній послідовності деталей виробу (згідно з техдокументацією) та перевірки 
їх взаємодії. Для перевірки на відповідність технічним вимогам виготовлені вироби після 
складання повинні бути повністю випробувані на заводі-виробнику (за виключенням випадків, 
коли це недоцільно чи неможливо). Випробування на заводах із серійним виробництвом 
провадиться наступним чином. Повністю складається перший екземпляр серії (так зване 
контрольне складання), з нього знімаються необхідні характеристики в штучних умовах, які схожі 
на реальну експлуатацію. Наступні екземпляри перевіряються вибірково.  

Якщо повне складання і випробування неможливо виконати на заводі-виробнику, то повне 
складання провадять у замовника (монтажне складання). Причиною цього може бути те, що 
габаритні розміри та маса деяких деталей та вузлів не дозволяє виконати повне складання виробу 
на заводі, а також якщо готовий виріб неможливо транспортувати замовнику в готовому вигляді, 
наприклад – судновий двигун чи реактор АЕС. Велику роль в якісному виготовленні та складанні 
того чи іншого виробу грає його складаність, тобто здатність деталей, які співпадають, входити 
при складанні у вузол, а з вузлів у виріб, без пригоночних робіт, не передбачених технологією 
виробництва. Складаність знаходиться в прямій залежності від вдосконалення конструкторських 
заходів, а також від якості комплектуючих. 

Розбирання та підготовка виробу до відвантаження. До розбирання виробу приступають після 
монтажного маркування. Відсутність чи невірне нанесення монтажного маркування призводить 
до нескладаності вузла при монтажі в разі певної взаємозалежності. 

Спочатку ведуть укрупнене розбирання виробів на вузли, щоб вивільнити складальну площу. 
Після цього розбирають вузли і готують їх до відвантаження. При розбиранні деталі промивають, 
очищують від мастила, продивляються поверхні тертя, зачищають їх від задирів та забоїн, 
зачищають та змащують різьбу, перевіряють наявність монтажного маркування. 

Перед відвантаженням виробів необхідно скласти комплектно-відвантажувальну документацію, 
на підставі якої може бути складений технологічний процес розбирання, консервації та 
пакування. Два останні процеси на багатьох підприємствах механізовані, що зменшує 
трудомісткість складання виробу. 

Складальне виробництво значного впливу на екологію не має. 

 

 

 


