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1 МЕТА РОБОТИ 
 
 

Освоєння методики вибору та розрахунку необхідної кількості 
устаткування   

 
 

2 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
2.1  Розрахунок необхідної кількості виробничого устаткування 

 
 
Виробниче устаткування ділиться на основне та інше. 
Розрахункова кількість устаткування, що працює в 

самостійному режимі (поза автоматизованими лініями), варто 
визначати по формулі: 

 

е

с
р Ф
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де Мр - розрахункова кількість устаткування, од.; 
Тс - сумарна річна станкоємність, ст. год; 
Фе - ефективний річний фонд часу роботи устаткування, год. 
Сумарна річна станкоємність визначається по кожному виду й 

моделі устаткування по формулі: 
 

Тс = Тр + Тн,                   
 
де Тр - розрахункова річна станкоємність на виконання 

операцій, ст. год. 
Тн - тривалість налагодження устаткування ст. год. 
Прийнята кількість устаткування (Мп) визначається по 

отриманому розрахунковому значенню з наступним округленням 
результату до найближчого цілого числа. 

Кількість устаткування в складі гнучкої автоматизованої лінії 
розраховується для кожної операції по формулі: 
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де tшт. - штучний час на операцію, хв.; 
τ - такт випуску одиниць із лінії, хв. 
N - річна програма по виготовленню, відновленню виробів у рік 

шт.; 
 

 
2.2 Розрахунок кількості іншого устаткування 

 
 
Кількість іншого устаткування (мийні машини, сушильні шафи 

й інше) варто розраховувати по формулі 
 

фр q
QМ  , 

 
де Q - річна програма, т; 
qф - годинна продуктивність, т/год. 
Інше устаткування, що працює в комплекті з виробничим, варто 

приймати по технологічній необхідності, організації робочого місця і 
його автоматизації. 

 
 

3 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ 
САМОПЕРЕВІРКИ І КОНТРОЛЮ 

ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО РОБОТИ 
 
 

1. Яке буває виробниче устаткування? 
2. Як визначається кількість устаткування, що працює в 

самостійному режимі?  
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3. Як визначається сумарна річна станкоємність?  
4. Як визначається кількість устаткування в складі гнучкої 

автоматизованої лінії?  
5. Як визначається кількість іншого устаткування? 
6. Як визначається такт випуску одиниць із лінії? 

 
 

4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ 
РОБОТИ 

 
 
4.1 Отримати дані відносно річної програми відновлення 

деталей. 
4.2. Проводяться розрахунки кількості обладнання. 

 
 

5 ЗМІСТ ЗВІТУ 
 
 
5.1 Найменування і мета роботи. 
5.2 Результати розрахунків кількості обладнання у вигляді 

таблиць. 
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