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1.6. Тенденція підвищення ефективності 
       виробництва

Інтенсифікація процесів
Під інтенсифікацією звичайно розуміють скорочення часу технологічної 

операції. Засоби інтенсифікації залежать від відомих теоретичних уявлень про 
основні методи, які використовують у технології. Загальні уявлення про законо-
мірності технологічних методів можуть бути виражені феноменологічним ліній-
ним рівнянням, відповідним першому закону термодинаміки:

де q – щільність потоку теплоти або маси; k – кінетичний коефіцієнт (залежність 
від фізико-хімічних властивостей матеріалу); С – рушійна сила.

Це рівняння описує всі закони перенесення маси та енергії і проявляється 
конкретно в кожному виді переносу.

Основними засобами інтенсифікації є:
– збільшення рушійної сили процесу: різниці тисків, напруги, температур, 

концентрацій, електричного струму тощо;
– збільшення (оновлення) поверхні контакту фаз, тобто розширення мож-

ливостей контактування різних поверхонь, потоків;
– збільшення кінетичних параметрів.
Методи інтенсифікації мають різну природу та здійснюються різними тех-

нологічними засобами.
Рушійною силою в технологічних процесах є градієнт перенесення субстан-

ції: у теплових процесах – градієнт температур, при перенесенні маси – градієнт 
концентрації та т.ін.

Рушійну силу можна підвищити збільшенням градієнта субстанції 
(концентрація, тиск, температура, напруга) у початковій фазі та зменшенням її у 
кінцевій. При внутрішньому перенесенні – різницею температур, вологи, тиску, 
концентрації речовин у середовищі матеріалу та на його поверхні, а при зовніш-
ньому – різницею субстанцій на поверхні та в середовищі робочого агента.

Розширення поверхні контакту фаз здійснюють подрібненням, диспергу-
ванням, розпилом, перемішуванням, створенням киплячого шару матеріалу, віб-
рацією, акустичними засобами.

Збільшення кінетичних коефіцієнтів досягають руйнуванням пограничного 
шару або зменшенням його товщини, зміною властивостей та структури взаємо-
діючих фаз на атомно-молекулярному рівні. Це можна здійснити за допомогою 
магнітних, електричних або акустичних коливань, нагріванням, охолодженням.

Руйнування (зменшення товщини) пограничного шару досягають збільшен-
ням турбулентності потоків за рахунок збільшення швидкості робочого агента, 
шорсткості поверхонь, імпульсними діями. Ці засоби водночас збільшують пове-
рхню контакту фаз. Використання імпульсних збуджень (удар, вибух, пульсації 
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швидкостей, температур, тисків тощо) для інтенсифікації технологічних проце-
сів має тенденцію поширення.

Підвищення продуктивності технологічних комплексів (ТК)
Цей принцип вимагає досягнення максимальної величини продукції з оди-

ниці об’єму або поверхні апарата чи машини, з одиниці довжини робочих орга-
нів, тобто найкраще використання робочого простору устаткування.

Для технологічних процесів немашинобудівного профілю, наприклад, при 
здійсненні технологічних операцій з хімічними перетвореннями, одним із засобів 
реалізації цього принципу є рециркуляція, тобто повернення потоків продукту або 
робочих агентів для стабілізації режимів, регенерації теплоти або повторного його 
використання для даної операції. Це збільшує рушійну силу процесу та вихід про-
дукту на одиницю об’єму апарата. Із суміші, яка виведена з реактора, відокремлю-
ються кінцеві продукти, а початкові речовини повертаються в реактор.

Другим засобом підвищення ефективності технологічних комплексів є пере-
хід на безперервне потокове виробництво. У цьому випадку робота системи (лінії) 
повинна бути спроектована таким чином, щоб технологічні операції здійснювали-
ся за однаковий (або кратний) час при випуску заданого об’єму продукту.

Узгодження роботи періодично працюючого устаткування при безперерв-
них технологічних процесах засноване на необхідній потужності апаратів. Ава-
рійні ситуації, коли якась підсистема виходить із ладу, запобігають шляхом вве-
дення в технологічний комплекс міжопераційних збірників. Величину такої про-
міжної ємності визначають з умов необхідного накопичення продукту за період 
припинення його подачі:

де G – середні витрати основного продукту;  – період припинення подачі проду-
кту;  – коефіцієнт ступеня зменшення витрат ( = 1 – повне припинення подачі 
продукту, 0 <  < 1 – часткове,  = 0 – витрати продукту номінальні).

Для використання накопиченого в ємності продукту продуктивність насту-
пних складових підсистем технологічного комплексу повинна перевищувати
нормативну за проміжок часу t на величину G, яку можна визначити із спів-
відношення

Основні вимоги до машин та апаратів щодо їх найкращого використання 
можна сформулювати так:

– максимальна або задана (відповідно до всього технологічного комплексу) 
продуктивність та інтенсивність праці;

– максимальний вихід продукту та розподільна здатність процесу 
(виведення цінного або вилучення шкідливого компонента), які забезпе-
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чуються оптимальними параметрами (температурою, тиском, концентра-
цією, швидкістю робочих органів та агентів);

– мінімальні енергетичні витрати на допоміжні процеси (подрібнення, пе-
ремішування, транспортування тощо);

– найкраще використання підведеної до апарата теплоти;
– сталість режиму, легка керованість та безпека при обслуговуванні маши-

ни або апарата;
– низька вартість апарата та ремонту, надійність.
При розробці технологічних комплектів з автоматичним керуванням перед 

системами керування ставлять вимоги щодо можливості одержання інформації 
про функціонування підсистем у реальному часі.

Підвищення продуктивності технологічних комплексів машинобудівної 
галузі мають специфічні особливості. ТК у процесі виготовлення виробу вико-
нує дві основні функції: технологічний рух (обробку заготовки) і транспортний 
рух (подачу предмета обробки в робочу зону машини, підведення та відведення 
інструмента й ін.). Найбільше поширення одержали ТК операцій (технологічні 
машини й агрегати) циклічної дії, для яких характерне пряме протиріччя між 
технологічним і транспортним рухами (робочим і неробочим ходами). Техно-
логічна обробка предмета в цих машинах відбувається тільки після завершення 
транспортного руху, і навпаки, тобто один рух переривається іншим. Продук-
тивність машин цього класу визначається тривалістю всього технологічного 
циклу обробки предмета, що включає час як транспортного, так і технологічно-
го руху:

                                              (1.6.1)

де Т – час, протягом якого зроблена певна продукція (період робочого циклу 
машини); tр – час робочих ходів обладнання (час різання); tн – час неробочих 
ходів (підведення та відвід інструмента, подача матеріалу). Час, затрачуваний на 
неробочі ходи, являє собою циклові втрати часу.

Якщо машина за період робочого циклу Т зробила одиницю продукції, то 
циклова продуктивність

(1.6.2)

або при р виробів, зроблених за час Т, Qц = р/T. 
Якщо в машині відсутні неробочі ходи [tн = 0 (T = tp)] і ТП здійснюється 

безупинно, то циклова продуктивність

(1.6.3)

Величину K називають технологічною продуктивністю машини.
Підставивши у формулу (1.6.2) значення tp = 1/K, одержимо

(1.6.4)
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тобто продуктивність циклової технологічної машини являє собою добуток тех-
нологічної продуктивності K на коефіцієнт продуктивності . Коефіцієнт проду-
ктивності є відношенням циклової продуктивності верстата до його технологіч-
ної продуктивності

(1.6.5)

і характеризує ступінь безперервності процесу та використання технологічної ма-
шини у реальному часі. Наприклад, якщо при безперервній роботі інструмента на 
визначеному верстаті можна виготовити 10 деталей за хвилину (K = 10 шт./хв), а в 
дійсності лише 8 деталей (Qц = 8 шт./хв), то відповідно до формули (1.6.5) коефіці-
єнт продуктивності  = Qц/K = 0,8. Іншими словами, тільки 80 % часу в даній техно-
логічній машині можна використовувати на власне обробку деталі, а 20 % часу за-
ймають допоміжні (неробочі) ходи. Таким чином, для підвищення продуктивності 
реальної технологічної машини циклічної дії необхідно працювати одночасно над 
збільшенням технологічної продуктивності та зменшенням часу на неробочі ходи.

Технологічну продуктивність (величину, що зворотна тривалості обробки) 
збільшують шляхом інтенсифікації режимів обробки, сполучення операцій при 
богатоінструментній та богатопозіційній обробці, застосування нових прогреси-
вних технологічних процесів і методів. Зменшення часу на неробочі ходи мож-
ливо лише шляхом корінних змін існуючої раніше техніки (створення швидкоді-
ючих механізмів неробочих ходів і керування, сполучення неробочих ходів із 
робочими ходами, впровадження механізмів, що автоматизують операції).

Фактична продуктивність технологічної машини, рівна відношенню кіль-
кості випущеної продукції до тривалості необхідного для цього календарного 
відрізка часу, виявляється нижче циклової продуктивності. Причиною цього є 
позациклові втрати часу tп.

З урахуванням позациклових втрат часу tп при виробництві деякої сукупно-
сті продукції р за робочий цикл фактична продуктивність машини

(1.6.6)

Причинами позациклових втрат часу можуть бути заміна та регулювання 
окремих механізмів, періодичне заправлення нової порції матеріалу, контрольні 
операції, підналагодження верстата, переналагодження верстата на виготовлення 
іншого виробу.

Найпростішим є технологічний процес, що складається з однієї операції. 
Відповідно, найпростішою технологічною машиною називається та, у якій одно-
операційний ТП виконується в одній позиції. Сумарна тривалість (усіх перехо-
дів) ТП залежить у цьому випадку від характеру та складності деталі та від про-
гресивності обраних методів і режимів її обробки. Таким чином, технологічна 
продуктивність                    являє собою кількісну характеристику прогресивності 
розробленого ТП безвідносно до структури машини.

Наприклад, ТП обробки ступінчастого валика може складатися із фрезеру-
вання торців та їх зацентрування (створення допоміжних баз, що дають можли-
вість обробки валика з установкою на центри шпинделя та піноля задньої бабки 
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верстата), чорнової та чистової обробки всіх ступенів, обробки фасок і канавок 
валика. Загальний час обробки дорівнює сумарній тривалості всіх операцій 
(переходів). Машинний час кожної операції визначається обсягом обробки 
(довжина l і діаметр d оброблюваної поверхні, ширина оброблюваної поверхні і 
т.д.), обраним технологічним методом і режимами обробки (швидкістю різання v
та подачею s). Нехай одна із шийок валика (d = 45 мм, l = 150 мм) на чистовій 
операції обробляється з v = 300 м/хв і s = 0,15 мм/об. Тоді час чистової обробки

Аналогічним чином можна розрахувати час інших операцій, підсумувати 
його та одержати загальний час ТП обробки ступінчастого валика. Такий ТП 
побудований на принципі диференціації операцій, тому що їх виконують послі-
довно одну за другою і виконання жодної з них не поєднано за часом із виконан-
ням інших. Описаний варіант ТП характерний для автоматизованих і неавтома-
тизованих універсальних одноінструментальних верстатів.

З метою підвищення продуктивності при проектуванні ТП і ТК використо-
вують принцип концентрації операцій – виконання групи диференційованих 
елементарних операцій одночасно кінцевою безліччю інструменту на одно- або 
багатопозиційному верстаті чи технологічній лінії при обробці однієї або сукуп-
ності деталей. В даний час принцип концентрації операцій є центральною ідеєю 
при створенні нової технологічної техніки, тому що концентрована обробка різ-
ко зменшує станкоємність обробки.

Наприклад, ТП токарської обробки вала (рис. 1.6.1) можна спроектувати в 
таких варіантах:

– на універсальному токарському верстаті виконати послідовно всі 28-
елементарних операцій (переходів) – дворазове точіння (чорнове та чис-

тове) шістьох шийок із розбивкою обточування середньої шийки на два 
окремих ходи – 14 операцій; дворазове підрізування п’яти уступів і вико-
нання двох фасок (14 операцій) за чотири установи;

– на чотирьох універсальних верстатах зробити за чотири установи;
– концентровано на одношпиндельному багаторізцевому напівавтоматі 

виконати за чотири установи.
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Рис. 1.6.1. Налагодження обробки східчастого вала:
а – одноінструментна; б – багатоінструментна

Якщо прийняти станкоємність чорнових і чистових елементарних операцій 
(переходів) однаковими, а режими різання призначити оптимально відповідному 
обраному обладнанню, то станкоємність обробки дорівнює:

– при послідовному виконанні елементарних операцій на одному верста-
ті – 23,6 хв;

– при обробці на чотирьох верстатах – 32,7 хв (збільшення за рахунок 
трьох додаткових установів вала);

– при обробці концентровано – 3,8 хв.
Технологічна продуктивність при поєднанні операцій може бути записана у 

вигляді

(1.6.7)

де с – коефіцієнт багатоінструментальності однієї позиції обробки; р – коефіці-
єнт рівнобіжної богатопозиційності обробки; q – коефіцієнт послідовної багато-
позиційності обробки; х – коефіцієнт інтенсифікації режимів обробки.

Структура формули (1.6.7) виявляє найважливіші технологічні методи під-
вищення продуктивності машин: 1 – богатоінструментної обробки в одній пози-
ції (с > 1) (рис. 1.6.1, б) – перший ступінь концентрації обробки; 2 – богатопози-
ційної обробки з концентрованими операціями в кожній позиції (р > 1, q > 1) –
другий ступінь концентрації обробки; 3 – інтенсифікації режимів обробки (х > 1) 
шляхом збільшення швидкостей, подач, потрібної геометрії різальної частини 
інструмента й т.п.

Раціоналізація засобів технологічного оснащення
Удосконалювання конструкцій верстатів характеризується наступними тен-

денціями: значним ростом встановленої потужності при незначній зміні робочої 
зони обладнання; підвищенням точності обробки; забезпеченням можливості 

а

б

,0cpqxKK 
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реалізації нових методів розмірної обробки, наприклад надшвидкісного різання; 
зменшенням підготовчо-заключного та допоміжного часу (в першу чергу за ра-
хунок ефективності систем керування); широким застосуванням систем контро-
лю та діагностики, підвищенням їх надійності, доданням устаткуванню високого 
ступеня автоматизації.

Особливо інтенсивно реалізується ідея комплексності обробки заготовки на 
багатоопераційних верстатах. Тут можна спостерігати різні сполучення рішень: 
концентрація в одному верстаті однорідних технологічних операцій (методів), 
наприклад фрезерно-свердлильно-розточувальний верстат; об’єднання в одному 
верстаті різнорідних технологічних операцій (методів), наприклад висадочно-
шліфувальний верстат; об’єднання відстежувально-керуючих пристроїв в одно-
му верстаті, наприклад фрезерний консольний верстат з ЧПК і копіювальним 
пристроєм для деталей типу кулачків, штампів (6Т13КФЗ); об’єднання в одному 
верстаті методів зубофрезерування, обкату (черв’ячними фрезами) та одинично-
го розподілу (дисковими та пальцевими фрезами) (5В348/12,5) і т.д.

На рис. 1.6.2 наведена схема шліфувального центра із сімома осями. Усі сім 
осей керування об’єднані оригінально та компактно. Шліфувальне коло може 
працювати в прямому положенні або з нахилом. Центр керується двома блоками 
ЧПК типу CNC, із яких один призначений для внутрішнього шліфування, а ін-
ший – для зовнішнього; обидва вони об’єднані, щоб забезпечити комбінований 
процес шліфування. При необхідності центр може шліфувати роздільно. З одно-
го установа можуть бути оброблені дев’ять різних поверхонь; сім операцій –
одночасно. Однонастановна робота вимагає лише одного пристосування.

Рис. 1.6.2. Шліфувальний центр для одночасного круглого зовнішнього 
та внутрішнього шліфування

Для обробки деталі, наведеної на рис. 1.6.3, зверху і всередині треба було 4,6 хв.
Та ж деталь обробляється на звичайному шліфувальному верстаті 15 хв, на універ-
сальному шліфувальному верстаті з ЧПК типу CNC – 7,5 хв. При розробці нового 
покоління токарських модулів, здатних вбудовуватися в гнучкі виробничі систе-
ми, ставилися наступні основні цілі: істотне розширення комплексності обробки 
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(за рахунок збільшення фрезерних і свердлильних робіт); підвищення продуктив-
ності шляхом зниження часу на переналагодження; оптимізація місць сполучення 
потоків виробів, інструмента, технологічного оснащення й інформації.

Такі цілі обумовили вимоги до концепції токарського верстата нового поко-
ління: збільшення числа місць для інструмента з метою розміщення свердлиль-
них, фрезерних інструментів і вимірювальних щупів; збільшення числа ступенів 
вільності шляхом розміщення однієї осі обертального руху або ділильного при-
строю на шпинделі та другої осі для переміщення інструментів по висоті з ме-
тою забезпечення тривимірної обробки.

Реалізація концепції у конструкції верстата привела до збільшення набору 
типів інструментів до 40. З них п’ять-дев’ять типів для токарських робіт, інші –
для фрезерних і свердлильних. Привід інструмента розраховували: на отвори з 
наріззю до М20, на пальцеві фрези діаметром до 25 мм, на торцеві фрези діамет-
ром до 80 мм. Скорочення часу на переналагодження досягають за рахунок авто-
матизації: заміни затискних елементів; переміщення задньої бабки й люнета на 
станині; перестановки інструментів і захоплювачів інструментів; настроювання 
зусиль затиснення; передачі всіх даних про операції, включаючи керуючу про-
граму. Для роботи токарського модуля з мінімальною чисельністю обслуговую-
чого персоналу на ньому варто передбачити: систему автоматизованої зміни 

Рис. 1.6.3 Схема одночасного зовнішнього та внутрішнього шліфування:
1, 2 – шліфувальні кола для зовнішнього шліфування; 3, 4 – шліфувальні кола 

для внутрішнього шліфування; 5 – токарський різець;  – чорнове шліфування; 
 – обточування фаски;  – чистове шліфування; А – корунд (оксид 

алюмінію); CBN – кубічний нітрид бору; D – токарський різець
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інструмента; систему контролю стійкості інструмента; автоматичний обмін ін-
струментів; обмір виробів із зворотним зв’язком для введення коригуючих да-
них; систему спостереження за поломками різальних крайок; пристрої для захис-
ту від зіткнень.

Зазнають зміни й окремі вузли сучасного обладнання: замість гідравліки та 
пневматики частіше застосовується електромеханіка; замість коробок передач –
високомоментні електродвигуни із безступінчастим регулюванням на тиристор-
ній основі та ін.

Важко переоцінити роль переналагоджувального технологічного оснащен-
ня (ПТО) у підвищенні продуктивності та скороченні циклу виробництва. В ос-
нову системи ПТО покладено агрегатно-модульний принцип побудови, що за-
безпечує можливість одержання спеціалізованого оснащення, що більш повно 
відповідає розв’язанню конкретних технологічних задач, скорочуючи в той же 
час трудомісткість проектування оснащення та виготовлення виробу.

Розвиток гнучких автоматизованих виробництв поставив нові специфічні 
вимоги до СТО, головні з яких – точність орієнтації та надійність закріплення заго-
товок на верстатах. Таким оснащенням, наприклад, є комплект уніфікованого пере-
налагоджувального технологічного оснащення з електромеханічним приводом для 
ГАП корпусних деталей на базі верстатів ИР-500ПМФ4. Комплект складається з 
122 одиниць, що включають: базові пристосування – 5; універсальні пристосуван-
ня – 12; спеціалізовані пристосування – 46; змінні частини та налагодження – 59.

До числа базових пристосувань відносять накладні столи, що встановлюють 
на столі верстатів. Накладний стіл являє собою плиту з Т-подібними пазами та 
базовими отворами 25Н7 для установки змінних налагоджень. Стіл установлю-
ється на верстат і фіксується за допомогою двох втулок. Наявність у столах вбу-
дованих черв’ячно-гвинтових редукторів дозволяє механізувати й автоматизува-
ти процес закріплення та розкріплення заготовок за допомогою електромеханіч-
ного приводу, що входить у комплект.

Одержують поширення комплекси універсального збірного переналагоджу-
ваного оснащення (УЗПО), що складаються зі стандартних деталей та складаль-
них одиниць різного функціонального призначення. З них методом агрегатуван-
ня (минаючи проектування) збирають різні конструкції верстатних пристосувань 
для установки та закріплення різних заготовок. Взаємна беззазорна фіксація еле-
ментів,що стикуються, дозволяє збирати пристосування з високими жорсткісни-
ми параметрами конструкції, стабільністю настановних баз.

Розвиток ефективних інструментальних матеріалів дозволяє обробляти за-
готовки в діапазоні швидкостей різання від 200 м/хв до 1600 м/хв. Ріст частоти 
обертання при токарській обробці показаний на рис. 1.6.4. При високій частоті 
обертання патрон отримує дуже велике навантаження під тиском відцентрових 
сил. Для компенсації відцентрових сил використовують два способи: компенса-
ція великими силами затягування в патроні та компенсація зрівноважуванням 
відцентрових сил. Перший спосіб неможливо використовувати для нежорстких 
заготовок. Другий спосіб ускладнює конструкцію патрона.

Крім частоти обертання, варто враховувати в конструкції патрона тенден-
цію росту потужності приводу верстатів, ширину патрона, із збільшенням якої 
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ростуть коливання, що копіюються на оброблюваній поверхні та призводять до 
підвищеного зносу різця, масу накладних кулачків і т.п.

   Рік

Рис. 1.6.4. Зростання частоти обертання при токарській обробці по роках
Підвищена потужність сучасних верстатів залишається невикористаною, 

якщо різальний інструмент не відповідає вимогам верстатної системи. Перенала-
годження інструмента означає зупинку машини. Тенденцію удосконалювання 
інструмента можна виявити за ринковою часткою окремих матеріалів, застосо-
вуваних для виробництва різальних інструментів у Японії, якій належить у да-
ний час пріоритет у цій галузі: необлицьований твердий сплав – 31,3 %; твердий 
сплав із спеціальним покриттям – 33,3 %; мінералокерамічний ріжучий матеріал 
– 27,3 %. Особливо інтенсивно за останні роки тіснить інші різальні матеріали 
металокераміка.

Металокерамічні ріжучі матеріали складаються з металевих і керамічних 
компонентів. Вони відрізняються від твердих сплавів тим, що поряд із відомими 
карбідами вольфраму WC, титану TiС та танталу ТаС завжди містять азотовмісні 
тугоплавкі з’єднання, наприклад нітрид титану TiN. Керамічні тугоплавкі 
з’єднання введені в металеву сполучну фазу (нікель). Металокерамічні різальні 
матеріали зазнають меншого зносу при терті та менш схильні до дифузії, 
ніж тверді сплави. Хоча в металокераміці при 900 °С опір на розрив при вигині 
приблизно такий же, як і у твердих сплавів, твердість при нагріванні до цієї тем-
ператури значно вища. Знос металокерамічних пластин у 2,5 раза нижче твердо-
сплавних.

Автоматизація виробничих процесів у виробничих системах вимагає принци-
пової раціоналізації технологічного оснащення та дала життя новим, невідомим 
раніше, пристосуванням, змінивши при цьому й системи забезпечення. Біля верс-
татного обладнання знайшли своє місце нагромаджувачі заготовок, локальні тран-
спортні пристрої, що виконують функції передачі заготовок із нагромаджувачів у
робочу зону верстата, магазини інструменту та пристрою, що забезпечують його 
зміну, револьверні голівки з автономним приводом інструмента. Базування заго-

Частота 
обертання, хв–1
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товок орієнтується на паллети, а останні мають взаємозамінні настановні елемен-
ти зв’язку з верстатом. Групові транспортно-складські системи забезпечують ма-
теріальні (заготовок, пристосувань, інструмента) та інформаційні потоки. Багато-
рівневе керування організує роботу гнучких виробничих систем, орієнтуючись на 
максимально можливе перекриття допоміжного часу машинним.

У дрібносерійному виробництві організаційно-технологічною основою є по-
детальна спеціалізація виробничих підрозділів, розробка групової технології та 
створення гнучких багатоцільових СТО. Наприклад, при створенні групових ін-
струментальних налагоджень на багатоцільових верстатах переслідують дві мети: 
скорочення трудомісткості переналагодження при зміні оброблюваних заготовок і 
можливість одночасної обробки різнотипних деталей. Гнучке інструментальне 
налагодження ґрунтується на врахуванні частоти застосованості інструмента. В 
більшості випадків можна виділити з усієї номенклатури інструменту, споживно-
го для обробки групи виробів, невелике число типорозмірів (5...10 %), на які при-
ходиться найбільша застосованість. Тому в гнучкому налагодженні за цим інстру-
ментом (постійна частина) закріплюють конкретний номер гнізда магазина верс-
тата, під яким даний інструмент проходить у всіх керуючих програмах. Інший 
інструмент використовується для підналагоджень і не має постійного гнізда.

Попереднє настроювання інструмента в інструментальних блоках винесли 
поза верстатом, так само як і установку та закріплення заготовок на супутниках. 
Найвищі показники ефективності виробництва та якості продукції досягаються 
при рості продуктивності праці, підвищенні точності та надійності, скороченні 
матеріало- та енергоємності виробів.

Механізація й автоматизація в машинобудуванні
Механізація. Заміну ручної праці працею з використанням спеціальних 

пристроїв називають механізацією процесу праці. Найпростіша механізація зв’я-
зана із застосуванням ручного інструмента з індивідуальним приводом 
(свердлильні й шліфувальні машинки, гайко- і ґвинтоверти).

Механізацію поділяють на часткову й комплексну. Часткова механізація 
передбачає механізовану роботу лише на основних операціях або на операціях, 
що піддаються механізації на даний час (економічно виправданих). При компле-
ксній механізації залишаються ручними тільки ті операції, яких механізувати
економічно не вигідно.

Процес установки деталей (для токарських верстатів – 30 % загального Твсп) 
механізують в основному за рахунок використання пневматичних, пневмогідрав-
лічних приводів, вакуумних прихватів.

Процес керування обробкою (для токарських верстатів – 35 % Твсп) механі-
зують за рахунок застосування гідросупортів різних конструкцій, упорів, вимі-
рювальних датчиків, електричних систем, що стежать. У судновому машинобу-
дуванні за допомогою копіювальних пристроїв обробляють турбінні та компре-
сорні лопатки, лопасті гребних гвинтів. Особливо перспективне застосування 
устаткування з ЧПК.

Процеси контролю механізують шляхом використання датчиків (механічних, 
електричних, оптичних, пневматичних), що сприймають і перетворюють малі ліній-
ні переміщення, а також пристроїв із застосуванням радіоізотопів, що змінюють 
інтенсивність випромінювання пропорційно зміні лінійних розмірів.
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Рівень механізації слюсарно-складальних робіт у судновому машинобуду-
ванні невисокий. Основними напрямками тут варто вважати: перенос ряду опе-
рацій у механічні ділянки, застосування універсально-збірних пристосувань, 
побудова типових і групових процесів складання, що відповідають вимогам, 
пропонованим до механізованого устаткування.

Рівні й проблеми автоматизації. Наочне порівняння ефективності вироб-
ництва при використанні устаткування з різним ступенем автоматизації наведене 
на рис. 1.6.5. Як базовий варіант прийняті універсальні верстати 16К20, що зна-
ходяться в парку діючого устаткування (зняті з виробництва). Перехід на токар-
но-револьверні верстати 1П365, що мають удвічі вищу продуктивність, дозволяє 
майже у два рази скоротити обслуговуючий персонал при істотному зменшенні 
потрібної площі. Лише 12 одношпиндельних напівавтоматів 1Б140 і тільки п’ять 
багатошпиндельних автоматів 1265ПМ-6 необхідні для тієї ж програми випуску. 
Як бачимо, різко скорочуються займані площі, число робітників і наладчиків. Зі 
збільшенням масштабу виробництва можна піти ще далі й усю продукцію випус-
кати на багатошпиндельному автоматі безперервної дії – “токарному центрі”, що 
заміняє по продуктивності п’ять сучасних багатошпиндельних автоматів.

Першим рівнем автоматизації є автоматизація робочого циклу, створення 
напівавтоматів і автоматів.

Автоматом називають самокерувальну робочу машину, що здійснює ТП 
усіх робочих та всіх неробочих ходів циклу обробки, крім налагодження й конт-
ролю. Наприклад, токарний багатошпиндельний автомат 1А240 робить операції 
обточування, свердління, зенкерування, розгортання, нарізування, різьблення. 
Для виконання цих операцій автомат оснащений рядом механізмів, частина яких 
обслуговує робочі ходи (подовжні, поперечні супорти), а інша – неробочі ходи 
(переміщення та закріплення заготовок, поворот і підйом шпиндельного блоку). 
Керування робочим циклом здійснюється за допомогою розподільного вала, на 
якому знаходяться кулачки, що керують окремими механізмами.
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Рис. 1.6.5. Ефективність виробництва при використанні устаткування 
з різним ступенем автоматизації:

а – взаємозамінні типи верстатного устаткування; б – кількість устаткування, 
займана площа, число обслуговуючих робітників, необхідне для випуску 

однотипної продукції; в – продуктивність (за Г.А. Шаумяном)

Напівавтоматом називають машину, що працює з автоматичним робочим 
циклом, повторення якого вимагає втручання робітника.

На першому етапі автоматизації налагодження, контроль ТП і усунення 
несправностей, які виникли (зміна інструмента, регулювання механізмів), зали-
шаються за людиною.

Отже, на першому етапі автоматизуються ТП.
Другим рівнем автоматизації є автоматизація системи машин – створення 

автоматичних ліній. Автоматичною лінією називають систему машин, розташо-
ваних у технологічній послідовності, об’єднаних засобами транспортування та 
керування, й автоматично виконуючий комплекс операцій, крім контролю й на-
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лагодження. Автоматична лінія має більш високу структуру в порівнянні з авто-
матом. Наприклад, окремі автомати, вбудовані в лінію, виконують робочі ходи 
(операції обробки, складання), тобто ті ж функції, що й механізми робочих ходів 
в окремому автоматі. Неробочі ходи, виконувані на першому етапі автоматизації 
вручну, в автоматичній лінії здійснюються механізмами міжверстатного транс-
портування, нагромадження заділів та ін.

Створення автоматичних ліній зв’язано з рішенням ряду специфічних за-
дач. Так, створена автоматична система міжверстатного транспортування загото-
вок з урахуванням різного ритму роботи верстатів і розбіжності за часом їхніх 
простоїв через виникаючі несправності. Тому, крім транспортерів, потрібні були 
автоматичні магазини-нагромаджувачі для створення та витрати міжопераційних 
заділів, пристрою керування й блокування системи машин. Замість розподільно-
го вала в системах керування використовуються гідравлічні, електричні й елект-
ронні пристрої, що легко піддаються програмуванню. Вводиться активний конт-
роль із коригуванням роботи верстата. Економічний ефект на другому етапі ав-
томатизації забезпечується підвищенням продуктивності машин при вбудову-
ванні їх в автоматичну лінію та значним скороченням витрат ручної праці 
(транспортування, контроль, збирання стружки і т.д.).

Третім рівнем автоматизації є комплексна автоматизація виробничих про-
цесів – створення автоматичних ділянок, цехів і заводів. Автоматичним назива-
ють цех або завод, у якому основні виробничі процеси здійснюються на автома-
тичних лініях. Специфічними задачами на цьому етапі є автоматизація міжліній-
ного та міжцехового транспортування, складування, збирання й переробки стру-
жки, диспетчерського контролю та керування виробництвом. Елементами, що 
виконують робочі ходи, тут служать автоматичні лінії, а неробочі ходи здійсню-
ють міжлінійний транспорт, нагромаджувачі.

Зміна масштабу автоматизації вимагає зміни методів її рішення. Наприклад, 
замість транспортерів, використовуваних у міжверстатній транспортній системі, 
для міжцехового транспортування застосовують системи конвейєрів з автомати-
чним адресуванням. Найважливішою особливістю комплексної автоматизації як
нового етапу технічного прогресу є широке використання обчислювальної техні-
ки, що дозволяє вирішувати як задачі керування виробництвом, так і задачі гнуч-
кого керування технологічними процесами.

Значно підвищують мобільність автоматичних ліній системи програмного 
управління, що дозволяють створювати універсальні автоматичні лінії, на яких 
обробляються різноманітні деталі, які не вимагають великого часу на перенала-
годження.

Розглядаючи циклові й позациклові втрати як рушійні фактори в розвитку й 
удосконалюванні техніки, можна сформулювати основні проблеми автоматизації 
виробничих процесів. Розв’язання цих проблем визначає перспективи розвитку 
автоматизації:

1. Проблема автоматизації робочого циклу й створення машин і ліній безпе-
рервної дії. Найбільш досконалим варто вважати такий ТП (відповідно машину), 
де відсутні неробочі ходи, під час яких не відбувається обробка матеріалу. Про-
дуктивність машини, що здійснює безперервну обробку, підвищується прямо 
пропорційно збільшенню технологічної продуктивності (Qц = K,  = 1). Безпере-
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рвний автоматичний потік є самим високим ступенем автоматизації машини й 
створення автоматичної системи машин. Ротаційні машини-автомати й автома-
тичні лінії безперервної дії були створені в процесі рішення даної проблеми.

2. Проблема автоматизації зміни й регулювання інструментів. При задовіль-
ному вирішенні часткових задач, пов’язаних зі зміною та регулюванням робочих 
органів, інструментів, що зносилися або вийшли з ладу, проблему в цілому вирі-
шити не вдається. З ускладненням систем машини, інтенсифікацією режимів 
обробки, що виникла, дефіцитністю окремих матеріалів вона стає все більш ак-
туальною.

3. Проблема довговічності та надійності автоматичних систем. Сьогодні ця 
проблема стає на якісно більш високий рівень, порівняний, наприклад, із рівнем, 
що властивий авіації. Автоматизація вимагає переведення устаткування в новий 
вищий клас, що гарантує високу безвідмовність у роботі, тому що окремі непо-
ладки в окремих машинах технологічної системи поширюють наслідки відмов-
лення на весь автоматизований комплекс. Навіть короткочасний простій такого 
комплексу призводить до відчутних втрат.

4. Проблема автоматизації керування виробництвом. Без вирішення цієї 
проблеми не можна очікувати високої ефективності комплексної автоматизації 
виробництва. Поліпшення організації керування виробництвом дозволяє істотно 
підвищити продуктивність праці, зменшити кількість верстатів і змінність їхньої 
роботи. Оскільки сучасні виробничі процеси машинобудівних підприємств ви-
магають своєчасної переробки й аналізу величезної кількості різноманітної інфо-
рмації, без якої не може нормально функціонувати система керування, очевидна 
необхідність впровадження швидкодіючих лічильно-аналітичних машин.

Другим напрямком скорочення організаційних втрат є автоматизація проце-
сів транспортування та збереження напівфабрикатів і готової продукції на всіх 
стадіях ТП. Автоматизація основних операцій обробки та складання може бути 
причиною зростання простоїв через відсутність заготовок. Останнє можливо 
внаслідок розбіжності за часом і тривалістю простоїв суміжних верстатів у тех-
нологічному ланцюзі. Важливу задачу зменшення простоїв вирішують шляхом 
установки автоматичних магазинів, бункерів-нагромаджувачів.

5. Проблема якості продукції. Час, протягом якого випускається брак, варто 
вважати простоєм машини з обтяжуючими обставинами (машина не просто не 
випускала необхідної продукції, вона ще зіпсувала заготовку, зносила інстру-
мент, сама амортизувалася). Оскільки автоматизовані технологічні системи ма-
ють підвищену продуктивність, проблема якості є надзвичайно актуальною. Ос-
новний напрямок у вирішенні цієї проблеми – автоматизація процесів контролю, 
особливе впровадження активного контролю. Активний контроль створює пере-
думови підвищення якості продукції, продуктивності машин, забезпечує надій-
ність роботи устаткування. Разом з тим автоматичний контроль впливає на стру-
ктуру самого устаткування.

6. Проблема мобільності автоматичного виробництва. Науково-технічний 
прогрес розвивається шляхом швидкої змінюваності техніки – від сучасної до 
нової, від нової до новітньої. Це визначає швидку змінюваність об’єктів вироб-
ництва, що є причиною зростання втрат, пов’язаних із переналагодженням і змі-
ною спеціального устаткування. Виникає протиріччя між автоматизацією, що 
забезпечує стабільність виробництва, і мобільністю, що припускає гнучкість 
виробництва. Це протиріччя вирішується засобами самої автоматизації й обчис-
лювальних комплексів.
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