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ГНУЧКІСТЬ ВЕРСТАТНИХ ПРИСТРОЇВ, ЇХ МІСЦЕ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІЗ 
ІНШИМИ СКЛАДОВИМИ ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ 

 
Сучасне машинобудування приблизно на 75% має середньосерійний і дрібносерійний 

характер виробництва та відповідно характеризується багатономенклатурністю деталей, що 
випускаються. Збільшення номенклатури виробів потребує ускладнення проектно-
конструкторських робіт із виготовлення технологічної оснастки, особливо верстатних при-
строїв (ВП). Такі умови виробництва вимагають частих переналагоджень на обробку іншої 
партії деталей, що ставить питання про економічну доцільність проектування та виготовлен-
ня спеціальних ВП для деталей конкретного типорозміру [1]. Останні тенденції у машинобу-
дівній промисловості свідчать про те, що в умовах конкуренції виробники намагаються ско-
ротити час виходу продукції на ринок, при цьому складність виробів та вимоги до їх точніс-
них і якісних показників постійно зростають [2]. У зв’язку з цим актуальним є впровадження 
гнучких ВП, які забезпечують швидке переналагодження на інший типорозмір деталей у ме-
жах певних конструкторсько-технологічних характеристик. 

Обладнання, ВП та інші машини і механізми, що входять до складу виробничої системи 
можна розподілити за рівнем гнучкості залежно від номенклатури та річного обсягу випуску 
продукції (рис.1). При цьому спостерігається протиріччя між прагненням підвищити продук-
тивність виробництва та водночас забезпечити високу гнучкість виробничих процесів і обла-
днання. Огляд джерел інформації показав, що питанням термінології гнучкості, її видів та 
визначенням кількісних і якісних показників присвячено багато наукових праць [3-6]. 

 
Рис. 1. Графічне представлення протиріччя між гнучкістю та продуктивністю 

У дослідженні визначено рівні гнучкості та встановлено взаємозв’язок між видами гну-
чкості та елементами технологічної системи (рис. 2). Як видно зі схеми ВП безпосередньо 
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впливають на машинну та тактичну гнучкість, що в свою чергу впливають на гнучкість 
більш високого рівня – конструктивну та організаційну.  

 
Рис. 2. Взаємозв’язок різних видів гнучкості та елементів технологічної системи у виробничій системі 

Гнучкість сучасних верстатів та різальних інструментів знаходиться на достатньо висо-
кому рівні та резерви до її збільшення у даних складових невеликі, тим паче безпосередньо 
впливати на ці складові технологічної системи немає можливості, на відміну від ВП. Постій-
не оновлення номенклатури деталей машинобудування за рахунок незначних змін конструк-
ції, а також невеликі розміри партій роблять актуальною тему розроблення та впровадження 
ВП, що дозволяють виконувати швидке переналагодження в певному діапазоні розмірів без 
зміни або зі швидкою зміною установлювально-затискних елементів, що являють собою 
окремі функціональні модулі. 

Підвищення гнучкості та розширення технологічних можливостей ВП, скорочення під-
готовчо-заключного часу на їх переналагодження, а, отже, підвищення ефективності викори-
стання металорізальних верстатів забезпечується за рахунок розроблення та впровадження 
швидкопереналагоджуваних функціональних модулів, які входять до комплекту універсаль-
но-збірних переналагоджуваних пристроїв [7, 8]. Розроблені конструкторські рішення для 
базування корпусних деталей за площиною, площиною та двома отворами, у координатний 
кут, а також деталей типу тіл обертання з базуванням за зовнішніми циліндричними поверх-
нями та внутрішніми циліндричними поверхнями  показали високу ефективність в умовах 
сучасного машинобудування. 

За допомогою моделювання процесу механічної обробки у середовищі ANSYS 
Workbench на прикладі обробки деталей типу важелів доведено, що підвищення ступеня гну-
чкості ВП не призводить до погіршення показників точності обробки, що свідчить про доці-
льність впровадження швидкопереналагоджуваних ВП на машинобудівних підприємствах. 
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