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ТЕМА 1. ПРОЦЕСІЯ ІНЖЕНЕРА ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ 

 

Одним з різновидів творчої трудової діяльності є професія  

інженера. Як будь-яка трудова діяльність, інженерна професія має 

свою мету і свої завдання. Для інженера – це проектування і 

виготовлення технічних об'єктів – машин і технічних систем самого 

різноманітного призначення. 

 

Елементи інженерної професії та їх забезпечення. 

Як видно з визначення терміну "інженер", інженерна діяльність 

належить до складних професій. Вона поєднує в собі завдатки 

вченого, художника і практика. 

Інженер, подібно до вченого, є носієм нових ідей. Ці нові ідеї 

формуються у напрямі вдосконалення технічних засобів і процесів, що 

їх забезпечують. Але інженерна праця, маючи дослідницьку 

спрямованість, принципово відрізняється від наукової діяльності. 

Якщо вчений ставить перед собою пізнавальні цілі, то перед 

інженером завжди стоїть конкретне практичне завдання – створити 

новий технічний або технологічний об'єкт. 

Інженерна діяльність має багато спільного і з працею 

художника. Інженер повинен уміти подумки представити об'єкт своєї 

діяльності. А для цього необхідно, щоб він, подібно до художника, 

мав добре розвинену просторову уяву.  

Візуальне вираження інженерної ідеї (задуму) може бути у 

вигляді схеми, технічного малюнка або креслення. Інженер для цього 

повинен досконало володіти креслярсько-графічною технікою. Знання 

правил і норм грамотного зображення об'єкту вимагають умілого 

переходу від об'ємних зображень до зображень на площині і навпаки. 

Основним графічним документом інженера є креслення. 

Комп'ютерна графіка відкриває нові можливості в удосконаленні 

наочного зображення технічних об'єктів, дозволяє виконувати ці 

роботи швидко і якісно. 

Естетичний рівень інженерних розробок не менш важливий. 

Адже вони призначені для використання людьми. Тому і художній 

смак інженера, і його знання ергономіки і психології значною мірою 

визначають зручність використання і комфортність технічних засобів. 
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Третя особливість інженерної діяльності – це необхідність 

матеріального втілення виконаних розробок. Матеріальна реалізація 

можлива лише за наявності відповідної матеріальної бази.  

Технічна спрямованість інженерної професії визначає зміст 

матеріально-технічної бази: основними елементами в інженерних 

конструкціях є матеріали (метали, їх сплави і матеріали-замінники), 

технологічне устаткування і інструменти, які дозволили б обробити 

ці матеріали; джерела енергії, що забезпечують використання 

технічних засобів і реалізацію необхідних технологічних процесів. 

Матеріали, форми, габарити, технічні характеристики, закладені 

в конструкції виробу, в свою чергу, значною мірою впливають на 

вибір технічних і технологічних рішень. 

Як і будь-який творчий процес, інженерна діяльність 

розпочинається з накопичення інформації в тій області, яка визначена 

технічним завданням. Успішне рішення багатьох завдань значною 

мірою визначається якістю і повнотою початкової інформації. Це 

інформація з різних областей фундаментальних і прикладних наук; 

інформаційні матеріали з бібліотек та Інтернету, які характеризують 

об'єкт, що проектується; довідкові матеріали, накопичені і 

підготовлені до зручного використання попередніми поколіннями 

інженерно-технічних працівників (конструкції і їх елементи, 

емпіричні формули, таблиці, графіки і тому подібне). 

Важливим елементом інженерної професії є спостереження. 

Уміння побачити предмет, зрозуміти, проаналізувати і оцінити його 

позитивні риси і недоліки, і, що дуже важливо, визначити та оцінити 

потенційні можливості предмета для його використання (можливо, 

навіть, в інших якостях).  

Процес вибору – це аналіз початкової інформації і аналогів, 

уміння оцінити корисність і можливість використання наявних 

варіантів, уміння вибрати оптимальний варіант, що забезпечує 

якнайкраще рішення поставленої задачі і з мінімальними 

економічними витратами. У тих випадках, коли немає відповідних 

аналогів, інженер повинен знайти і запропонувати свої варіанти 

рішень. Іноді такі рішення лежать в сусідніх галузях науки і техніки 

(на стику двох або декількох різних дисциплін). 

Процес вибору варіантів вимагає об'єднання аналітичного і 

логічного мислення, уміння сміливо, творчо мислити. Аналітичний 

підхід до рішення практичних завдань істотно відрізняє інженерну 
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працю від простого технічного виконання. Хороший інженер – це, 

фахівець, що уміє знаходити оптимальні варіанти рішень; генератор 

нових рішень і нових ідей. 

Експериментальна перевірка, необхідна для встановлення 

життєздатності і якості нової розробки, включає:  

 cтворення експериментальної установки, що моделює об'єкт, 

який вивчається; 

 планування експерименту з урахуванням реальних умов 

експлуатації; 

 проведення дослідних випробувань; 

 отримання і аналіз результатів експерименту; 

 внесення змін до розробки (при необхідності). 

 

Винахідництво і раціоналізація 

Винахідництво є вищою формою творчого трудового процесу. 

Це найбільш активна і прогресивна форма інженерної діяльності, 

спрямована на прискорення впровадження передових наукових 

відкриттів в життя, на поліпшення якості продукції і ефективності 

виробничих процесів. Науково-технічний прогрес є невід'ємним від 

винахідницької діяльності. 

Процес роботи над винаходами може бути різної тривалості, але 

організація дослідницьких робіт практично однакова. Вона має 

декілька основних етапів, які включають: 

1. Чітку постановку завдання. Правильно поставити завдання – 

це часто означає вирішити її наполовину. У ряді випадків правильна 

постановка завдання полегшує вибір потрібного засобу її вирішення і 

навіть може підказати його, але одна лише постановка завдання не є 

винаходом. 

2. Аналіз завдання. Розкладання його на складові елементи. 

Теорія. Частина елементів виявиться відомою. Невідоме стане ясніше. 

3. Комбінаторику (творчість). Класифікацію рішень і 

заповнення порожніх класів. Аналогії. Сміливі скачки думки. Чим 

сміливіше, тим краще. 

4. Критичний фільтр. Сувору перевірку комбінаторики, 

перевірку новизни, доцільності і корисності. "Чим більш суворо і 

прискіпливо, тим краще". 
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Нині отримані нові науково обґрунтовані методики і 

рекомендації для вирішення пошукових інженерних завдань. Теорія 

рішення винахідницьких завдань (ТРВЗ) дозволяє залежно від типу і 

характеру вирішуваної задачі вибрати необхідні методики рішень, 

спростити і прискорити ці рішення. 

У завданнях першого рівня об'єкт (пристрій або спосіб) не 

змінюється. Рішення завдань першого рівня спрямоване на 

поліпшення існуючого об'єкту і вимагає перебору декількох 

очевидних варіантів ("метод проб і помилок"). Це доступно кожному 

інженерові. Подібні завдання повсякденно вирішуються без 

ускладнень, хоча далеко не завжди оформляються у вигляді заявок на 

винахід. Завдання цього рівня і засоби їх рішення знаходяться в межах 

однієї вузької спеціальності. 

Завдання другого рівня передбачають зміну об'єкту 

дослідження. При розгляді завдань другого рівня рішення може 

знаходитися за межами цієї спеціалізації. Засоби рішення слід шукати 

в межах галузі. Число варіантів рішень вимірюється вже десятками. 

Перебрати 50 – 70 варіантів в принципі здатний кожен інженер. Але 

все-таки тут вимагається певне терпіння, наполегливість, упевненість 

в можливості рішення задачі. 

Правильне рішення завдань третього рівня ховається серед 

сотень неправильних. Для завдань третього рівня рішення доводиться 

шукати в інших галузях. Метод "проб і помилок", вживаний на 

перших двох рівнях, стає дуже трудомістким і погано підходить для 

вирішення завдань цього класу. 

Рішення завдань четвертого рівня потрібно шукати вже не в 

техніці, а в науці. Введення систем автоматичного управління істотно 

змінили суть і способи управління об'єктами, а також умови їх 

експлуатації. Ці завдання зажадали об'єднання знань механіки і 

кібернетики. До завдань четвертого рівня, як приклад, можна віднести 

створення агрегатних верстатів, автоматичних ліній, роботизованих 

виробництв і тому подібне. 

Нарешті, на п'ятому рівні, де міняється вся технічна система, в 

яку входить об'єкт, число проб і помилок зростає до сотень тисяч і 

мільйонів і, звичайно, для вирішення таких завдань практично не 

підходить. 

Другою формою творчої інженерної діяльності є раціоналізація. 

Предметами раціоналізації зазвичай є технічні об'єкти, що мають 
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застарілі або нераціональні елементи конструкцій, або недосконалі 

процеси. Головне завдання раціоналізаторської діяльності – усунути 

помічені (як правило, дрібні) недоліки і запропонувати нові, 

досконаліші технічні рішення. 

 

Диференціація та інтеграція інженерних професій 

Інженерна діяльність має ту ж структуру, що і будь-який 

трудовий процес, але відрізняється своєю багатогранністю і 

складністю, табл. 1.1. 

 

Таблиця 1.1 – Узагальнені етапи та ресурси трудового процесу в 

інженерній професії (на прикладі інженера-механіка) 

Э Т А П И  Т Р У Д О В О Г О  П Р О Ц Е С У  

Виникнення 

ідеї 

(технічне 

завдання) 

Візуалізація ідеї 

(малюнки, 

схеми, 

креслення) 

Розробка плану,  

методів втілення 

(технологія) 

Ресурси матеріального втілення 

ідеї 

Л
ю

д
и

н
а
 

М
ат

ер
іа

л
и

 

Ін
ст

р
у

м
ен

ти
 

Е
н

ер
гі

я 

О
б

л
ад

н
ан

н
я
 

 
  

 
 

Інженер-

проектувальник 

Інженер-

конструктор 

Інженер-

технолог 
Інженер-експлуатаційник 

 

Науковий потенціал сучасного інженера 

Розглянемо фрагменти використання наукового базису на 

прикладі підготовки однієї з найбільш поширених і універсальних 

професій – професії інженера-механіка. 

Практична діяльність інженера-механіка раніше базувалася на 

фундаментальних природних науках: математиці, фізиці, хімії, 

механікі, матеріалознавстві, електротехніці. Але сьогодні цього 
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недостатньо. Електроніка, кібернетика, інженерна психологія та інші 

науки вже увійшли до кола практичних інженерних завдань і 

вимагають свого використання і обліку в інженерній творчості. 

Жодна відповідальна деталь машини не може бути 

сконструйована без необхідних розрахунків, що враховують її 

функціональне призначення, характеристики матеріалу, величину і 

характер навантажень. Знання предмета "опір матеріалів" дозволяє, на 

базі правильно обраних розрахункових методик, зробити оптимальний 

вибір геометрії елементів конструкцій, матеріалів та методів їх 

обробки, що забезпечують міцність і довговічність деталей. 

Різні інженерні розрахунки (кінематичні, динамічні, розрахунки 

на міцність та ін.) вимагають від інженера не лише уміння знаходити 

оптимальні розрахункові методики, але і створювати максимально 

прості і ефективні математичні моделі об'єктів. Для створення 

математичної моделі необхідно не лише знати механіку і фізичні 

закони, їх можливі прояви залежно від особливостей конструкції і 

умов роботи, але враховувати і нові наукові підходи до формування 

сучасних об’єктів інженерної діяльності.  

Важливим для вирішення інженерних завдань є досконале 

знання конструкційних матеріалів, уміння орієнтуватися у виборі 

оптимальних матеріалів з урахуванням конкретних експлуатаційних 

умов і навантажень. 

Другим важливим науковим напрямом підготовки інженера-

механіка є вивчення закономірностей протікання виробничих процесів 

і виявлення тих параметрів, які дозволяють підвищити якість виробів і 

ефективність виробництва. Це – технологічна підготовка інженера. 

Незалежно від області діяльності, інженер повинен знати методи 

обробки матеріалів, типові технологічні процеси обробки деталей і 

складання виробів, види і особливості оброблювального устаткування 

й інструментів, структури технологічних операцій та інші особливості 

машинобудівних процесів. 

Сучасні напрямки розвитку технології машинобудування по 

оптимізації режимів і методів обробки, автоматизації серійного 

виробництва і управління технологічними процесами базуються не 

лише на досягненнях фундаментальних наук, але і на використанні 

електронної обчислювальної техніки, інформатики, кібернетики, 

металофізики та ін. Особливо слід виділити автоматизацію і 

комп'ютеризацію сучасних виробництв. 
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Великий зв’язок технології машинобудування з такими 

дисциплінами, як теорія різання, оброблювальні верстати й різальні 

інструменти, допуски, технічні виміри, матеріалознавство і термічна 

обробка. Розгляд технологічних питань без використання цих наук 

взагалі неможливий. 

У складних сучасних умовах розвитку техніки можна виділити 

три основних напрямки інженерної діяльності, що вимагають різної 

підготовки фахівців. 

По-перше, це інженери-виробничники, які покликані 

виконувати функції технолога, організатора виробництва і інженера 

по експлуатації. Підготовка такого роду фахівців має бути спрямована 

переважно на їх практичну діяльність. 

Вже сьогодні можна зустріти робочі професії, що вимагають не 

лише середньо-технічної, але й вищої освіти (наприклад, спеціалісти, 

що налагоджують ЕОМ і верстати з ЧПУ, обслуговуючий персонал 

гнучких виробничих комплексів і тому подібне). 

По-друге, це інженери-розробники, які повинні поєднувати в 

собі функції винахідника, проектувальника і конструктора, тісно 

пов'язані з науково-дослідницькою роботою. Для цих спеціалістів 

необхідна більш глибока науково-теоретична підготовка з 

урахуванням конкретного напрямку діяльності. 

Третій напрямок – це підготовка фахівців-системщиків 

широкого профілю, завданням яких є організація і управління 

складною інженерною діяльністю. Підготовка такого інженера-

організатора вимагає найширшої системної і методологічної 

спрямованості. Готувати таких фахівців необхідно для системного 

забезпечення розробок: їх методичного обслуговування, науково-

тематичної координації. 

 

Контрольні питання 

 

1. Структура та особливості трудового процесу. 

2. Вплив техніки на формування трудових процесів. 

3. Інженерна діяльність, її особливості. 

4. Науковий базис інженера. 

5. Диференціація і інтеграція інженерних професій. 

6. Роль винахідництва і раціоналізації. 

7. Галузеві технічні системи. 
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ТЕМА 2. НАУКА І СУЧАСНА ІНЖЕНЕРНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Прогрес людства безпосередньо пов'язаний з науково-технічною 

революцією. Визрівала вона поступово, щоб, потім в останній чверті 

ХХ століття надати початок гігантському приросту матеріальних і 

духовних можливостей людства. 

Науково-технічна революція: 

1. Визначила нові пріоритетні наукові напрямки. 

2. Сприяла створенню великих науково-технічних систем. 

3. Визначила нові області використання науково-технічних 

відкриттів. 

Сучасна наука і техніка мають практично необмежені 

можливості. Це означає, що ми наближаємося до глибокої, 

революційної зміни мислення. 

На сучасному етапі розвитку цивілізації змінилися тенденції і 

напрями розвитку науки. Визначилися три нових пріоритетних 

наукових напрями: біологія, фізика часток і високих енергій, 

інформатика. 

Стався перехід біології в перший ряд наукових дисциплін. 

Застосовуючи найдосконалішу техніку і знання фізики, хімії і 

математиків, біологія йде вперед гігантськими кроками. Біологія 

розкрила дивну організацію живих істот. Найдосконаліше 

підприємство – дитяча іграшка в порівнянні з живою клітиною. Живі 

істоти є моделями структур і процесів кардинально революційного 

характеру, а сучасна біотехнологія і генна інженерія – лише боязкі 

спроби проникнути в істоту цих моделей. 

Великий і все зростаючий інтерес набувають численні 

дослідження біологічних систем, які самоупорядковуються, 

саморегулюються і самопристосовуються. Ці інженерні моделі 

нейропсихічних функцій, характерних для діяльності живих 

організмів, створюються і досліджуються за допомогою електроніки, 

кібернетики, біоніки. 

Одним з найважливіших прогнозованих досягнень науки XXI 

століття, на думку багатьох експертів, стане відкриття 

"психологічного коду". Тобто з'ясування способів кодування, 

передачі, алгоритмів обробки інформації в нервовій системі, ролі 

біохімічного аналізу в роботі свідомості. 
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За останні роки великих успіхів досягла фізика часток і високих 

енергій. Відкриття величезної кількості нових часток, дослідження з 

метою уніфікації різних типів взаємодії – усе це привело до 

народження нових ідей як відносно незмірно малих величин (будова 

матерії), так і відносно незмірно великих величин (будова Всесвіту). 

До теперішнього часу наука прагнула досягти величезних енергій, 

високих температур і тисків, великих швидкостей і величезних 

масштабів. Але виявилось, що на мікрорівні дуже багато не розкритих 

можливостей. 

Зараз з'явився новий термін – нанотехнології. Вони 

маніпулюють матерією на атомно-молекулярному рівні. 

Наноструктури – це ті області, у яких один або декілька розмірів 

об'єкту менше 100 нанометрів, тобто в тисячу разів менше міліметра. 

Вже сьогодні нанотехнології дозволили отримати нові матеріали з 

невідомими раніше якостями і характеристиками і стимулювали 

значний підйом в розвитку матеріалознавства. Величезні можливості 

нанотехнологій в області охороні здоров'я і медицина (у стоматології, 

хірургії і тому подібне) Вже сьогодні ведуться розробки штучних 

органів людини, які дозволять обходитися без донорів. Подальше 

вивчення і практичне використання нанотехнологій дозволяє 

прогнозувати нову революцію не лише в науці, техніці і технологіях, 

але і в усіх сферах життя. 

Дослідження електричних і магнітних полів привели до 

величезних революційних успіхів техніки. Досить згадати про 

електроенергію як основу промисловості. 

Вивчення електромагнітних явищ привело до створення теорії 

відносності. Ця теорія змінила наші уявлення про простір і час. Згідно 

з теорією відносності при великій швидкості руху змінюються закони 

механіки: швидкість світла с=3×1010 см/с виявилася межею для 

прискорення будь-якої частки і одночасно граничною швидкістю 

передачі інформації. 

Величезне число робіт в галузі фізики мають прямий технічний 

вихід. За останні півстоліття з'явилася атомна енергетика; 

радіолокація, з її спочатку військовими, а потім цивільними 

застосуваннями. З'явилися лазери з незліченними технічними 

застосуваннями: від мікрохірургії ока до обробки металу і зондування 

атмосфери. З'явилася напівпровідникова техніка: спочатку з нею був 

пов'язаний прогрес радіомовлення і телебачення, дещо пізніше 
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народилися обчислювальна техніка і інформатика. Ймовірно, саме 

напівпровідники розв'яжуть проблему освоєння сонячної енергії. Не 

виключено, що при цьому передача енергії здійснюватиметься за 

допомогою напівпровідників. 

Завдання космічного масштабу, процеси на рівні клітини і 

атома, визначили поява і швидкий розвиток інформатики і 

обчислювальної техніки, оскільки до їх рішення іншими засобами 

важко було підійти. Ці завдання вимагали розрахунків величезного 

об'єму і необхідність великого числа одночасно виконуваних дій. 

Вони не були б вирішені без використання сучасної електронно-

обчислювальної техніки. Досвід, накопичений при складанні і рішенні 

масштабних програм, знайшов застосування для вирішення багатьох 

питань молекулярної біології, екології, в самих різних областях 

техніки, плануванні і, звичайно, в соціально-економічних областях, які 

також виходять на складні системи, що вимагають досить містких 

обчислень. 

Сьогодні інформатика це, по суті справи, важіль багатьох 

досягнень в усіх наукових напрямках. Роль інформатики не 

обмежується обчислювальними функціями. У інформатики є свої 

логіка, погляд і концепції. 

До найважливіших досягнень сучасної науки належить поява 

нанотехнологій. Поняттям нанотехнологія означають процеси 

отримання нано або ультра дисперсних матеріалів, а також 

технологічні процеси отримання приладів, пристроїв, конструкцій з 

використанням наноматеріалів. 

Можливості нанотехнологій величезні, але нині вони досліджені 

ще недостатньо повно. 

Поява цих абсолютно нових по своїй фізичній суті процесів 

неминуче і істотно вплине на різні сфери людської діяльності, а, 

можливо, і на розвиток цивілізації в цілому. 

 

Розвиток обчислювальної техніки 

З часу появи електронно-обчислювальні машини (ЕОМ) у 

своєму розвитку мають вже п'ять поколінь: ЕОМ на електронних 

лампах, дискретних напівпровідникових приладах, інтегральних 

мікросхемах, великих інтегральних мікросхемах (табл. 2.1). 
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Таблиця 2.1 – Характеристики ЕОМ різних поколінь 

 
 

Для вдосконалення майбутніх ЕОМ можливі різні шляхи:  

 на фізичному рівні – це перехід до використання інших 

фізичних принципів побудови вузлів ЕОМ; 

 на основі оптоелектроніки, що використовує оптичні 

властивості матеріалів, на базі яких створюються процесор і 

оперативна пам'ять; 

 на базі кріогенної електроніки, що використовує надпровідні 

матеріали при дуже низьких температурах. 

 

Комп'ютери та комп'ютерні мережі 

Найбільшим досягненням НТР в забезпечені людини 

технічними засобами праці, але вже не фізичної, а розумової, є 

електронні обчислювальні, управлінські, інформаційні та інші види 

техніки. Поява комп'ютерів і їх використання як у сфері виробництва, 

так і в повсякденному житті суспільства суттєво змінили багато 

трудових процесів. Особливо велику роль вони відіграють в 

автоматизації виробництва, в управлінні технологічними процесами, в 
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інженерних розрахунках, в плануванні соціально-економічного 

розвитку районів, областей і цілих регіонів, галузей економіки. 

Комп'ютери та інші засоби автоматики дозволяють вивчати 

об'єкти, недоступні для безпосереднього дослідження: ядерні процеси 

в реакторах, властивості космічного простору, атмосферні процеси, 

великі глибини морів і океанів, поверхні Місяця і планет сонячної 

системи та ін. 

Успішне вирішення проблем великомасштабної комп'ютеризації 

і інформатики пов'язане з розвитком твердо тільної електроніки (і, 

передусім, мікроелектроніки). 

Вже сьогодні величезну роль грають мережі ЕОМ, що 

дозволяють розподілити рішення складних задач між декількома 

комп'ютерами. У недалекому майбутньому технології обробки 

інформації  з допомогою комп’ютерних мереж стануть, мабуть, 

домінуючими. 

Штучний інтелект (англ. Artificial intelligence) – це наука, що 

вивчає можливості моделювання процесів мислення. Базується вона 

на розробці інтелектуальних (особливо комп'ютерних), програм і 

технічних пристроїв. 

Підходами, які найбільш активно розвиваються в ШІ, в порядку 

убування наведені нижче. 

Нейронні мережі. Цей напрям стабільно тримається на першому 

місці. Триває вдосконалення алгоритмів навчання і класифікації в 

масштабі реального часу, обробки природних мов, розпізнавання 

зображень, мов, сигналів, а також створення моделей 

інтелектуального інтерфейсу, що підлаштовується під користувача. 

Еволюційні обчислення. На розвиток сфери еволюційних 

обчислень (ЕО; автономна і адаптивна поведінка комп'ютерних 

застосувань і робото технічних пристроїв) значний вплив зробили 

передусім інвестиції в нанотехнології. ЕО зачіпають практичні 

проблеми самоскладання, самоконфігурування і самовідновлення 

систем, що складаються з безлічі одночасно функціонуючих вузлів. 

Нечітка логіка. Системи нечіткої логіки найактивніше 

застосовуватимуться переважно в гібридних системах, що 

управляють. 

Обробка зображень. Продовжується розробка способів 

представлення і аналізу зображень (стискування, кодування при 

передачі з використанням різних протоколів, обробка біометричних 
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образів, знімків з супутників), незалежних від пристроїв відтворення, 

оптимізації колірного представлення на екрані і при виводі на друк, 

розподілених методів отримання зображень. 

Експертні системи. Попит на експертні системи залишається на 

досить високому рівні. Основна увага сьогодні привернута до систем 

ухвалення рішень витягання, аналізу і моделювання знань, систем 

динамічного планування та ін. 

Інтелектуальні застосування. Зростання числа інтелектуальних 

застосувань, здатних швидко знаходити оптимальні рішення 

комбінаторних проблем (що виникають, наприклад, в транспортних 

завданнях), пов'язане з виробничим і промисловим зростанням в 

розвинених країнах. 

Поява автономних робото-технічних пристроїв підвищує вимоги 

до організації процесів самоналагоджування – планування 

обслуговуючих операцій, використання засобів ШІ для ухвалення 

рішень в умовах дефіциту часу. 

Інтелектуальна інженерія. Особливу зацікавленість в ШІ 

виявляють в останні роки компанії, що займаються організацією 

процесів розробки великих програмних систем для потреб програмної 

інженерії. Методи ШІ все частіше використовуються для аналізу 

початкових текстів і розуміння їх сенсу, управління вимогами, 

виробленням специфікацій, проектування, кодогенерації, верифікації, 

тестування, оцінки якості, виявлення можливості повторного 

використання, рішення завдань на паралельних системах. 

 

Роботи і роботизація виробництва 

Промисловий робот – це автоматичний пристрій з власним 

програмним управлінням, який дозволяє швидке переобладнання для 

синхронізації його дій з іншими з іншими машинами і технічними 

системами. Цей пристрій легко вписується в комплекс технологічного 

устаткування для його обслуговування або виконання певних робочих 

операцій. 

Перше покоління – роботи-маніпулятори – автоматичні 

пристрої, обладнані однією або декількома "механічними руками. 

Роботи першого покоління працюють за "жорсткою" програмою і 

вимагають точного визначення позицій виробів. Використовуються в 

основному для транспортно-завантажувальних робіт. 
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Роботи другого покоління – адаптивні роботи, здатні 

пристосовуватися до оточуючого середовища, яке змінюється, і не 

вимагають точного позиціювання виробів, оскільки забезпечені 

датчиками зворотного зв'язку (сенсорними пристроями). У широкому 

спектрі цих датчиків налічується декілька десятків типів, починаючи 

від простих електромеханічних і закінчуючи стереоскопічними 

телевізійними. 

Роботи третього покоління – інтелектуальні роботи – можуть 

сприймати інформацію, логічно оцінювати ситуацію і, залежно від 

цього, визначати рухи, необхідні для досягнення заданої мети. 

Системи управління цими роботами забезпечені вбудованими 

комп'ютерами. 

Конструкції роботів з штучним інтелектом істотно 

відрізняються від попередніх поколінь тим, що вони дуже часто 

виконуються рухливими, оздоблюються колісним або гусеничним 

ходом. 

У ряді випадків роботи можуть бути незамінними помічниками 

людини, коли йдеться про виконання робіт на великих глибинах морів 

і океанів, в Космосі, в агресивних середовищах, в умовах праці, 

шкідливих для здоров'я. Переваги використання роботів виявляється 

також у тих випадках, коли: 

 доводиться працювати з великогабаритними і масивними 

деталями або обробляти велике число отворів; 

 при обробці заготовок малої жорсткості та в'язких матеріалів 

недостатньої твердості; при лазерній обробці заготовок робот 

переміщає робочий орган над оброблюваною поверхнею по траєкторії, 

визначуваною програмою; програмою також регулюється 

інтенсивність світлового променю відповідно до товщини 

оброблюваного матеріалу; 

 при використанні методів різання струменями рідини; 

струмені рідини прорізають в початковому матеріалі ряд отворів і 

щілин, а також видаляють зайві елементи пластмасових пресованих 

деталей. 

 

Особливості інженерної діяльності на сучасному етапі 

Сучасний етап інженерної діяльності визначається рядом 

особливих характеристик: 
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1. Розширенням сфер інженерної діяльності. 

2. Розширенням і зміною об'єктів проектування і 

конструювання. 

3. Системним підходом до рішення сучасних складних науково-

технічних завдань. 

4. Суттєвою зміною матеріально-технічної бази інженерної 

праці. 

5. Значними змінами в технологіях і організації виробництва. 

6. Широким впровадженням автоматизації в усіх ланках 

виробничих процесів. 

7. Зверненням до всього комплексу соціальних, гуманітарних, 

природних і технічних знань. 

Ці вимоги знаходять втілення в діяльності сучасного інженера. 

Подальші розділи цієї книги допоможуть чіткіше розібратися з 

характером цих багатогранних і численних змін. 

Сьогодні для скорочення часу організаційно-виробничої 

підготовки, поліпшення планування виробництва, підвищення 

ефективності інженерної праці широко застосовується 

комп'ютеризація цих процесів. У конструкторській, технологічній та 

інженерно-організаційній діяльності комп'ютери стали органічно 

необхідними помічниками. 

Вирішення проблеми підвищення ефективності інженерної 

праці у сфері проектування йде у трьох напрямках:  

 раціоналізація систем проектування, включаючи 

систематизацію самого процесу проектування і поліпшення 

організації праці інженера-проектувальника; 

 комплексна автоматизація розумово-формальних, нетворчих 

функцій інженера-проектувальника в процесі проектування; 

 розробка імітаційних моделей для відтворення на ЕОМ 

розумової діяльності людини, його здатності приймати рішення в 

умовах повної і часткової невизначеності проектних ситуацій, 

розробки евристичних алгоритмів, що дозволяють якісно вирішувати 

складні завдання проектування при вступі певних обмежень. 

Тенденцією сучасного етапу автоматизації проектування є 

створення комплексних систем автоматизованого проектування і 

виготовлення виробів, що включають конструювання, технологічне 

проектування, підготовку програм для управління устаткування з 
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ЧПУ, виготовлення деталей, складання вузлів і машин, упаковку і 

транспортування готової продукції. 

Одним з напрямів комплексної автоматизації є розробка систем 

автоматичного управління підприємствами (АСУП). В процесі 

впровадження АСУП виникає безліч соціально-економічних і 

соціально-психологічних проблем, що вимагають додаткових знань і 

досліджень, оскільки реалізується нова система "людина-машина", що 

вторгається в сферу соціальних стосунків. 

АСУП передбачає створення на підприємстві єдиної 

інформаційної бази даних, до яких підключаються як основні, так і 

допоміжні служби виробництва. 

З урахуванням номенклатури і специфіки виробництва в єдину 

інформаційну базу включаються: 

 нормативна документація (стандарти, інструкції, нормалі); 

 конструкторська документація (тривимірні моделі, 

креслення); 

 технологічна документація (типові технологічні процеси, 

маршрутні технології, зразки технологічної документації); 

 відомості по устаткуванню, оснащенню, інструментам. 

За допомогою єдиних інформаційних баз стає можливою 

ліквідація або значне скорочення заділів незавершеного виробництва, 

скорочення витрат часу на пошук необхідної інформації, поступовий 

перехід до без паперових технологій та ін. 

Використання систем автоматичного моделювання – САМ, 

верстатів з ЧПУ і управляючих програм дозволяє здійснити на 

виробництвах без паперові технології і без складські технологічні 

процеси (логістику). 

 

Контрольні питання 

 

1. Основні напрями розвитку сучасної науки. 

2. Мислення людини і інформатика. 

3. Комп'ютери і комп'ютерні системи. 

4. Промислові роботи. 

5. Значення обчислювальної техніки у розвитку науки і техніки. 

6. Зміни в організації інженерної діяльності. 
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ТЕМА 3. СУЧАСНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЇЇ ПРОБЛЕМИ 

 

Якість енергії визначається різноманітністю форм роботи, яка 

може бути виконана за рахунок конкретного виду енергії. Жодна 

технічна система або живий організм не можуть існувати без 

енергетичного забезпечення, адаптованого до умов сприйняття цією 

системою. 

Енергетика, як і матеріали, також зазнала значних змін. 

З'явилися нові види енергії – електронно-променева і лазерна. 

Використання нових джерел енергії завжди відкривало нові рубежі 

трудової діяльності людини і можливості розвитку техніки. При 

нинішніх масштабах технічного розвитку питання енергетичного 

забезпечення належать до первинних наукових і інженерних завдань. 

 

Джерела енергозабезпечення 

Природні джерела енергії можуть бути двох типів. 

Первинні – сонячна енергія, повітря, вода, хімічні елементи, 

магнітне поле, атомна енергія та ін. Первинні джерела енергії 

забезпечують усі цикли життєвих процесів на Планеті, у тому числі, 

існування і життєдіяльність живих організмів. 

Вторинні – ті, що трансформують і накопичують енергію 

первинних джерел – рослини, газ, нафта, торф, кам'яне вугілля, 

енергія живих істот. 

Всі природні джерела енергії підрозділяються на поновлювані і 

не поновлювані. 

Поновлювані джерела – це первинні природні джерела енергії і 

деякі вторинні (енергосистеми живих організмів, що мають системи 

саморегулювання і самовідновлення). 

До не поновлюваних джерел енергії належать нафта, вугілля, 

газ, торф. Ці джерела енергії формувалися в надрах землі упродовж 

тисячоліть. Їх запаси, що інтенсивно використовуються сучасною 

цивілізацією, не можуть бути відновлені в досяжному майбутньому. 

Перетворені джерела – енергія стислого газу і пари, електрична 

енергія та ін. Отримання цих видів енергії здійснюється 

перетворенням природних джерел енергії за допомогою технічних 

пристроїв і систем. Для їх отримання використовуються як 

поновлювані, так і не поновлювані джерела енергії. 
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Використання не поновлюваних джерел енергії, засноване на 

процесах горіння, неминуче призводить до виділення продуктів 

неповного згорання (токсичних газів і золи), що забруднюють 

навколишній простір і порушують екологію Планети. 

Проте, саме перетворені види енергії, особливо електрична 

енергія, нині найбільш широко використовуються в техніці та 

трудових процесах. 

Остання половина двадцятого століття ознаменувалося появою 

нових перетворених джерел енергії – електронно-променевої та 

лазерної. Ці види енергії, що мають унікальні властивості, отримані на 

подальшому перетворенні електричної енергії. Їх використання 

знаходиться в початковій стадії, але вже сьогодні вони знайшли 

широке застосування. Розроблені і виготовлені пристрою для 

використання цих видів енергії. 

Стрімке зростання енергоспоживання в всьому світі, маловтішна 

перспектива зниження світових запасів вугілля, нафти і природного 

газу змусила звернутися ще до одного природного джерела енергії – 

атомної енергії. 

 

Енергетичні системи і машини 

Для трудової діяльності людини природні джерела енергії стали 

доступними лише тоді, коли людина навчилася перетворювати їх в 

інші види енергію за допомогою технічних пристроїв. 

Першим таким пристроєм стало водяне колесо, створене в I 

столітті до н.е. Прообразом водяного колеса було єгипетське 

водочерпальне колесо, що приводилося в рух енергією раба. 

З сучасної точки зору працююче водяне колесо можна назвати 

водяним двигуном, енергетичною машиною без всяких перебільшень. 

Воно перетворює потенційну енергію водяного потоку в механічну 

енергію без зусиль людини. 

Але застосувати водяний двигун у багатьох випадках було 

неможливо з ряду причин: 

 у зв'язку з віддаленістю водяних джерел від об'єктів 

споживання; 

 для переміщення рухливих об'єктів; 

 зимою в помірних країнах – в Швеції, Росії та ін. – сила води 

не діє, бо вода замерзає. 
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Паровий двигун Уатта мав ряд переваг в порівнянні з водяними 

і вітряними двигунами: 

1) використання стислої пари дозволяло розвивати більші 

потужності в порівнянні з водяними двигунами; 

2) він міг працювати в будь-якому місці і в будь-який час, 

незалежно від погодних умов; 

3) він не залежав від розташування джерела енергії – паливо 

могло доставлятися до машини або переміщатися разом з нею. 

Парові машини (системи) разом з позитивними якостями мали і 

ряд недоліків: низький ККД; громіздкість конструкції; шумність 

машини при експлуатації. 

До негативних явищ, пов'язаних з появою парових двигунів слід 

віднести також: 

 використання не поновлюваних запасів вторинних природних 

джерел енергії; 

 сильне забруднення довкілля і атмосфери продуктами 

неповного згорання палива. 

Реактивні двигуни розширили можливості енергетичних систем, 

призначених, в першу чергу, для потреб транспорту. 

В основі реактивних двигунів різних типів (рис. 3.1) лежить 

принцип прямої реакції, тобто принцип створення рушійної сили (чи 

тяги) у вигляді реакції (віддачі) струменя "робочої речовини", що 

витікає з двигуна, зазвичай – розжарених газів. 

 

 
Рисунок 3.1 – Класифікація сучасних реактивних двигунів 
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Усі реактивні двигуни поділяються на два класи залежно від 

того, чи використовують вони для своєї роботи навколишнє повітря, 

чи ні. 

До повітряно-реактивних двигунів належать поршневі двигуни  

автомобілів, літаків, тепловозів, парові і газові турбіни електростанцій 

і так далі, тобто двигуни, робота яких можлива тільки в повітряному 

середовищі. 

Дизельний двигун – поршневий двигун внутрішнього згорання, 

що працює на рідкому дизельному паливі. Паливо подається в камери 

згорання форсунками під великим тиском (від 10 до 220 МПа). 

У дизельних двигунах повітря поступає в циліндр окремо від 

палива і суміш потім стискується. Із-за високої міри стискування 

суміш нагрівається до температури самозаймання дизельного палива. 

Займання (вибух) паливно-повітряної суміші і утворення 

стислого газу, що створює робочу рушійну силу, відбувається 

безпосередньо в камері згорання поршня. 

Сукупність цих механізмів дозволяє вважати дизелі та інші 

двигуни внутрішнього згорання енергетичними системами. Сучасні 

дизелі виготовляють з чотиритактним або двотактним циклом роботи. 

Перші застосовуються у вантажних автомобілях і автобусах, другі – 

на морських катерах.. 

Автомобільні двигуни внутрішнього згорання (ДВЗ) 

відрізняються від дизеля не тільки видом палива (бензин – в 

автомобілях, гас – в авіаційних двигунах), а також  принципом подачі 

паливно-повітряної суміші, і способом її займання. 

Ракетні двигуни створюють тягове зусилля тільки за рахунок 

взаємодії з робочим тілом, без опори або контакту з іншими тілами. 

Вони утримують усі компоненти робочого тіла на борту і здатні 

працювати в будь-якому середовищі, у тому числі і в безповітряному 

просторі. З цієї причини найчастіше вони використовується для 

приведення в рух літаків з реактивними двигунами, ракет і космічних 

апаратів. 

  

Електричні системи та електродвигуни 

Електрика має цілий ряд істотних переваг порівнюючи з 

енергіями, які використовувалися раніше: 

 можливість повернутися до використання первинних джерел 

енергії; 
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 можливість транспортування електроенергії на великі відстані 

за допомогою ліній електропередачі (ЛЕП); 

 можливість регулювання основних характеристик електричної 

енергії (потужності, напруги, сили струму) в широкому діапазоні; 

 електрика менше забруднює довкілля і тому належить до так 

званих "чистих" видів енергії; 

 вона забезпечує можливість створення автономних 

індивідуальних приводів машин і технічних систем. 

 

Електричні станції і системи 

Нині отримання електроенергії здійснюється на теплових, 

гідравлічних, атомних, сонячних і вітрових станціях шляхом 

перетворення відповідних видів енергії в електричну енергію. 

Гідроелектростанції (ГЕС) були першими енерготехнічними 

системами, що використали енергію водяного потоку для отримання 

електричної енергії. 

Сучасна ГЭС – це складний комплекс енергетичних машин і 

технічних систем, призначених: 

 для перетворення потенційної енергії водяного потоку в 

механічну енергію (турбіни); 

 для перетворення механічної енергії в електричну (генератори 

струму); 

 для регулювання параметрів струму (трансформатори, 

комплектно-розподільні пристрої та ін.); 

 для зберігання і передачі енергії (акумулятори, лінії 

електропередач – ЛЕП та інші пристрої). 

Атомні електростанції (АЕС). Атомна енергія сьогодні є 

основним джерелом, здатним забезпечити збільшені світові потреби в 

енергетиці. Енергія атома – потужне енергетичне джерело, проте її 

пряме використання неможливе. Перетворення енергії атома 

здійснюється на АЕС. 

Геліоэлектричні станції призначені для використання і 

перетворення сонячної енергії в електричну. Це енергетика 

завтрашнього дня, але вже сьогодні видно величезні перспективні 

можливості такого невичерпного джерела енергії. 

Вітроелектростанції (ВЕС) дозволяють отримувати  

електричну енергію, перетворюючи енергію повітряних потоків за 



25 
 

допомогою вітродвигунів і генераторів струму. ВЕС знаходять широке 

застосування в енергозабезпеченні багатьох країн. 

 

Електричні двигуни та автоматизований електропровід 

Як відомо, основним призначенням будь-якого двигуна є 

перетворення первинних джерел енергії в механічну енергію, 

необхідну для роботи машин та виробничих систем. 

Особливість електричних двигунів полягає в тому, що вони, на 

відміну від усіх попередньо розглянутих видів двигунів, 

використовують не первинні джерела енергії, а вже перетворену їх 

форму – електричний струм. Це дозволяє значно спростити 

конструкцію електричних двигунів. 

Слід звернути увагу на те, що той пристрій, який ми звикли 

називати електричним двигуном, фактично є лише електромеханічним 

перетворювачем електричної енергії в механічну, и стає електричною 

машиною, лише після з’єднання з джерелом енергії. 

Нині енергетика має в своєму розпорядженні цілий арсенал 

механізмів, які здійснюють перетворення змінного струму в 

обертальний чи поступальний механічний рух або інші види енергії. 

Це стало можливим після появи електроніки і використання її в 

електричних приводах., що суттєво впливає и змінює конструкції всіх 

елементів машин. 

 

Автоматизований електропривод 

В автоматичних системах набув поширення автоматизований 

електропривод. Він визначається як "машинний пристрій, що 

перетворює електричну енергію в механічну і забезпечує автоматичне 

управління перетвореною механічною енергією". 

Для забезпечення низьких частот обертання вихідного валу без 

застосування редуктора розроблена група електричних приводів. Це 

хвилеві двигуни, тихохідні редукторні двигуни та двигуни з ротором, 

що котиться. Низька частота обертання вихідного валу при значному 

моменті хвилевого двигуна дозволяє сполучати його безпосередньо з 

виробничим механізмом. 

Велике число виробничих механізмів і пристроїв мають 

поступальну або зворотно-поступальну ходу робочих органів 

(підйомно-транспортні машини, механізми подач різних верстатів, 

преси, молоти та ін.). Для приводів цих машин та систем до 
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недавнього часу використовувалися звичайні електродвигуни у 

поєднанні з додатковими механічними передачами, які перетворювали 

обертальний рух двигунів в прямолінійний рух робочих органів. 

Застосування лінійних електродвигунів з прямолінійним рухом ротора 

дозволяє спростити або повністю виключити механічні передачі, 

підвищити економічність і надійність роботи приводу і виробничого 

механізму в цілому. 

Робочі органи ряду механізмів при виконанні ними виробничих 

операцій повинні переміщатися дискретно, кроками. До таких 

механізмів належать механізми подач різних верстатів, пристрої 

переміщення валків прокатних станів, проекційна апаратура, деякі 

електронні та інші пристрої. Для приводу цих робочих органів 

доцільно, очевидно, застосовувати двигун, здатний по своєму 

принципу дії забезпечувати подібні дискретні рухи. Таким двигуном є 

кроковий двигун (КД), ротор якого здійснює крокові переміщення 

певної величини з фіксацією положення ротора у кінці кожного кроку. 

Широке поширення крокового електроприводу визначається ще 

й тим, що він добре поєднується з цифровими обчислювальними 

машинами, програмними пристроями і різними цифровими приладами 

для управління, які все ширше застосовуються в багатьох галузях 

техніки. 

Високооборотні двигуни постійного струму здатні розвивати на 

валу значні моменти як при обертанні якоря, так і при його 

нерухомому стані, причому момент при нерухомому якорі може 

навіть перевищувати момент при обертанні двигуна. Використання 

таких двигунів забезпечує регулювання швидкості руху робочого 

органу в ширших межах без застосування механічної передачі від 

двигуна до виконавчого органу. 

На базі циліндричних лінійних КД створені двокоординатні 

лінійно-поворотні двигуни, що підсумовують на загальному валу дію 

двох незалежних рухів – обертального та поступального. 

 

Області використання і проблеми сучасної енергетики 

Процес індустріалізації і високі темпи його розвитку в усьому 

світі вимагає колосальних енергетичних витрат. Якщо на початку 

минулого століття споживання енергії у світі подвоювалося 

приблизно за 50 років, то в середині століття це відбувалося вже за 30 

років, а у кінці – за 15-20 років. При цьому виробництво 
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електроенергії подвоюється приблизно за 10-15 років, тобто питома 

вага електрифікації росте. 

Незважаючи на гостроту енергетичної проблеми і заходи, що 

приймаються, світове споживання енергоресурсів збільшується дуже 

високими темпами. Витрата нафти досягла 80 мільйонів баррелів у 

добу і продовжує рости. В результаті цього у ряді країн стала 

відчуватися нестача традиційних видів палива. 

Як відомо, основою енергетики сьогоднішнього дня є нафта і 

газ. Це дуже зручні види енергоресурсів. Зараз ними покривається 

близько 70 % енергоспоживання у світі. Проте світові запаси нафти і 

газу обмежені. Якщо врахувати зростання споживання енергії, вони 

можуть бути вичерпані протягом двадцяти, максимум п'ятдесят років. 

Для всієї Планети характерна наступна усереднена картина 

витрачання природних енергоресурсів. Відсотків 20 йде на отримання 

електроенергії, при чому з часом ця частина зростає. Близько 20% 

витрачається на забезпечення паливної бази авіації, автотранспорту, 

морського і річкового флоту, дрібних енергоустановок з дизелями і т. 

д. Приблизно 30% витрачається на опалювання і побутові потреби, на 

технологічні процеси, що використовують тепло низького потенціалу, 

тобто при температурі до 150 0С. І, нарешті, відсотків 30 природних 

ресурсів споживається в промисловості для отримання високо 

потенціального тепла – при температурі 500 – 1500 0С. 

Не можна також забувати, що нафта і газ – це не лише 

енергетична сировина. Їх надзвичайно важливо зберегти на більш 

тривалий час, як сировину для отримання цілого ряду хімічних 

продуктів, пластмас, для виробництва білку, за рахунок 

мікробіологічного синтезу і так далі. 

 

Атомна енергія 

Використання атомної енергії дозволяє побудувати енергетику 

на новій основі і в таких масштабах, які потрібні для забезпечення 

потреб людства. 

Сьогодні на атомних електростанціях споживається виключно 

уран-235, зміст якого в природному урані 0,7%, і лише невелика доля 

(близько 1%) урана-238 включається в паливний цикл, який 

реалізується в існуючих реакторах. Якщо підрахувати енергетичну 

ефективність цих ресурсів, то виявиться, що їх вистачить на стільки ж 

часу, як і нафти. 
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Наукові відкриття і інженерні розробки в області атомної 

енергетики спрямовані на створення термоядерних електростанцій. 

Можливість створення атомної енергетики, яка само забезпечує себе 

ядерним пальним за рахунок його розширеного відтворення в процесі 

отримання енергії, дозволяє створювати енергосистеми, практично 

необмежено забезпечені пальним. Енергетичними ресурсами реально 

стануть десятки мільйонів тон урану, які знаходяться, наприклад, в 

океанічній воді, в бідних ураном рудах, кислих гірських породах, і 

сотні мільйонів тон торія. А такі ядерні ресурси для створення атомної 

енергетики можна назвати необмеженими – їх вистачить на 

тисячоліття. 

Фундаментальні дослідження фізиків, які розкрили можливості 

розширеного відтворення ядерного пального, докорінно змінюють 

картину енергозабезпечення. 

Можливість створення атомної енергетики, яка само забезпечує 

себе ядерним пальним за рахунок його розширеного відтворення в 

процесі отримання енергії, дозволяє створювати енергосистеми, 

практично необмежено забезпечені пальним. 

Комбінуючи в атомних реакторах процес ділення і процес 

утворення нового пального (плутонію або урану-233), можна 

побудувати таку схему, яка в цілому не лише не витрачає пальне, але 

навіть нарощує його кількість. 

Для створення системи енергетики, яка сама забезпечує себе 

ядерним пальним практично необмежений час, слід реактори на 

теплових нейтронах поєднувати з реакторами на швидких нейтронах, 

які виробляють більшу кількість плутонію або урану-233, ніж їх 

витрачається на підтримку ланцюгової реакції. 

Від того, як спроектувати атомний реактор, наскільки 

інтенсивно відбирати тепло від його активної зони, залежатиме 

швидкість напрацювання нової речовини, здатної ділитися, а цією 

швидкістю напрацювання ядерного палива визначається можливий 

темп розвитку енергетики. В результаті в таких реакторах – бриддерах 

(розмножувачах) – один кілограм природного урану може віддавати 

енергії разів в 30-40 більше, ніж в звичайних ядерних ректорах на 

теплових нейтронах. 

Нині йде пошук шляхів застосування атомної енергетики для 

теплофікації міст, опалювання житла, в технологічних процесах 



29 
 

промислових підприємств, а також для енергетики транспорту, тобто в 

усіх областях споживання енергоресурсів. 

Зараз вже почато будівництво таких атомних станцій 

теплопостачання (АСТ). Розрахунки показують, що їх вартість 

окупиться приблизно за п'ять-шість років. Хоча АСТ дорожче за 

котельну, що працює на нафті або вугіллі, але завдяки дуже низьким 

витратам на паливний цикл атомної станції, вартість одиниці 

виробленого нею тепла буде значно нижча, ніж при використанні 

традиційних палив або мазуту. При цьому відсутність газових викидів 

істотно понизить забруднення атмосфери міст. Такі станції 

теплопостачання дозволять заощадити сотні мільйонів тонн палива і 

розвантажать транспорт від його перевезень. 

 

Можливості використання сонячної енергії 

Сонячна енергія – кінетична енергія випромінювання (в 

основному світла), що утворюється в результаті реакцій в надрах 

Сонця. Оскільки її запаси практично не обмежені, її відносять до 

поновлюваних енергоресурсів. 

Незалежно від того, будемо ми її використовувати чи ні, на 

енергетичному балансі Землі і стані біосфери це ніяк не відіб'ється. 

Сонячна енергія практично невичерпне джерело енергії, і могла 

б задовольнити енергетичні потреби усього населення землі на багато 

віків. Земля щодня отримує від Сонця в тисячу разів більше енергії, 

чим її виробляють усі електростанції світу. Завдання полягає в тому, 

щоб навчитися  використовувати хоч би невелику її кількість для 

практичних цілей. 

Партнерами сонячної енергії повинні виступати різні види 

рідкого або газоподібного палива. Найбільш вірогідною формою для 

використання є водень. Його отримання за допомогою сонячної 

енергії шляхом електролізу води, може бути досить дешевим, а сам 

цей газ  з високою теплотворною здатністю легко транспортувати і 

тривало зберігати. 

Найбільш економічні можливості при використанні сонячної 

енергії можна одержати, якщо направляти її на отримання вторинних 

видів енергії в сонячних районах земної кулі. Отримане рідке або 

газоподібне паливо можна буде перекачувати по трубопроводах або 

транспортувати в інші райони. 
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Розрізняють три основні перетворювачі сонячної енергії в 

електричну. 

1. Фотоелектричні перетворювачі (ФЕП) – напівпровідникові 

пристрої, що прямо перетворюють сонячну енергію в електрику. 

Декілька об'єднаних ФЭП називаються сонячною батареєю (СБ). 

2. Геліоэлектростанції (ГЕЕС) – сонячні установки, що 

використовують висококонцентроване сонячне випромінювання як 

енергію для приведення в дію теплових та інших машин (парових, 

газотурбінних, термоелектричних та ін.). 

3. Сонячні колектори (СК) – сонячні нагрівальні 

низькотемпературні пристрої. 

Фотоелектричні перетворювачі (ФЕП) з енергетичної точки 

зору є найбільш ефективними напівпровідниковими пристроями. При 

характерній для ФЕП рівноважній температурі близько 300-350 

Кельвінів (К) і температурі сонця приблизно 6000 К, їх граничний 

теоретичний ККД>90% . Це означає, що, в результаті оптимізації 

структури і параметрів перетворювача, спрямованої на зниження 

безповоротних втрат енергії, цілком реально вдасться підняти 

практичний ККД до 50% і вище ( у лабораторіях вже досягнутий ККД 

40%). 

Перетворення енергії у ФЕП засноване на фото вольтовому 

ефекті, який виникає в неоднорідних напівпровідникових структурах 

при дії на них сонячного випромінювання 

Геліоэлектростанції (ГЕЕС). 

В тих регіонах Планети, де багато сонячних днів, 

випрядене будівництво сонячних електростанцій (рис. 3.1). 
Так, наприклад, у Центральній Азії на кожен квадратний метр 

поверхні, що знаходиться перпендикулярно сонячним променям, 

падає 800-1000 Ватів енергії за 1 годину, тобто приблизно 1 кВт/г.  

А 1 кВт/г – це та кількість енергії, яка потрібна, щоб 10-ти тонна 

вантажівка з місця розганялася до швидкості 100 км/г. 
Сонячні водонагрівачі-колектори збирають і використовують 

сонячну енергію для нагріву води. 

Особливість колекторів полягає в тому, що поверхня, яка 

сприймає промені, оброблена компонентами, що забезпечують 

максимальне теплосприймання за рахунок їх вибірковості до 
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теплового спектру сонячного потоку і нагрівають воду, що проходить 

по трубках усередині. 

 

 
1 – сонячні промені; 2 – генератор-геліоприймач; 3 – пароводяний 

акумулятор енергії місткістю 500 м; 4 – геліостати 

Рисунок 3.1 – Принцип дії сонячної електростанції 

 

Сонячний водонагрівач-колектор складається з короба із 

змійовиком, бака холодної води, бака-акумулятора і труб. Короб 

стаціонарно встановлюється під кутом 30-500 з орієнтацією на 

південну сторону. Холодна, важча, вода постійно поступає в нижню 

частину короба, там вона нагрівається і, витиснена холодною водою, 

поступає в бак-акумулятор. Тепла вода може бути використана для 

опалювання, для душу або для інших побутових потреб.  

Для досягнення вищих температур теплоносія поверхню панелі 

покривають спектрально-селективними шарами, що активно 

поглинають короткохвильове випромінювання сонця і що знижують її 

власне теплове випромінювання в довгохвильовій частині спектру. 

Шари створюються на основі "чорного нікелю", "чорного хрому", 

окислів міді на алюмінію, окислів міді на міді. 

Вакуумний сонячний водонагрівач-колектор. 
Іншим способом поліпшення характеристик плоских  колекторів 

є створення вакууму між панеллю, яка сприймає тепло, і прозорою 

ізоляцією для зменшення теплових втрат (вакуумні сонячні колектори 

четвертого покоління).У вакуумному водонагрівачі-колекторі об'єм, в 

якому знаходиться чорна поверхня, що поглинає сонячне 

випромінювання, відокремленій від довкілля простором вакууму, що 

дозволяє практично повністю уникнути втрат теплоти в довкілля за 

рахунок теплопровідності і конвенції. 
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Альтернативні джерела енергії 

Поки йде розробка і пошук варіантів використання 

термоядерною і сонячною енергій дуже важливо економно витрачати 

не поновлювані джерела – нафту і газ. У цей період використання 

альтернативних джерел енергії і розробка нових конструкцій машин, 

що працюють на цих джерелах, стають гостро актуальними. 

У енергетиці є ще багато прихованих і невикористаних 

можливостей. Намітилося декілька напрямів у пошуках рішення 

енергетичних проблем: 

 використання поновлюваних джерел енергії (вітровою, 

геотермальною); 

 використання відходів промисловості і сільського 

господарства; 

 розвиток енергозберігаючих технологій, як на рівні 

виробництва, так і в побуті, і в процесі експлуатації технічних засобів. 

Розглядалися варіанти використання надлишкового тепла 

атомних електростанцій для обігріву житлових будинків і інших 

об'єктів в неподалік розташованих селищах, розробка нових 

технологій по використанню біомас та ін. 

Використання вітрової і геотермальної енергії нині успішно 

реалізується в багатьох країнах. 

Вітрові електричні станції (ВЕС). Запаси вітрової енергії, по 

суті справи, безмежні. Ця енергія поновлювана, і на відміну від 

теплових станцій вітроенергетика не використовує багатства надр, 

адже видобуток вугілля, нафти, газу пов'язаний з величезними 

витратами праці. До того ж теплові станції забруднюють довкілля, а 

греблі ГЭС створюють на річках штучні моря, порушуючи природну 

рівновагу. 

З іншого боку, ВЕС такої ж потужності, як ГЕС або АЕС, в 

порівнянні з ними займає набагато більші площі. І справедливості 

ради слід сказати, що ВЕС не зовсім нешкідливі: вони заважають 

польотам птахів і комах, шумлять, відбивають радіохвилі лопатями, 

що обертаються, створюючи перешкоди прийому телепередач в 

довколишніх населених пунктах. 

Зазвичай робочим органом вітродвигуна служать лопаті 

повітряного гвинта, який і називають вітроколесом. Теорію його ще на 

початку XX століття розробив відомий російський учений Н.Е. 
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Жуковський. Для опису явищ, пов'язаних з проходженням повітряного 

потоку через колесо, він застосував теорію підйомної сили крила 

літака і визначив значення максимально можливого коефіцієнта 

використання енергії вітру ідеальним колесом. Коефіцієнт корисної дії 

виявився рівним 59,3%. 

Геотермальні джерела. Геотермальна енергія – найбільше 

поновлюване джерело тепла на Землі. Завдання геотермальної 

енергетики – навчитися використовувати це тепло. Тепло Землі – 

найбільше поновлюване джерело енергії, яке, до того ж, ніяк не 

залежить від сонячної активності. Одним з перспективних напрямів 

освоєння теплової енергії земних надр є її перетворення в електричну 

енергію шляхом будівництва двоконтурних ГеоТЕС на низько 

киплячих робочих агентах. 

Поновлювана геотермальна енергія і екологічна чистота 

виробництва електроенергії і тепла дозволяють геотермальній 

енергетиці успішно конкурувати на енергетичному ринку і виробляти 

електроенергію і тепло, в деяких випадках дешевшу чим на 

традиційних КЕС і ТЕЦ (табл. 3.1). 
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70,2 22 
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27,1 30 

Сонячна 50 8 – 20 25 – 125 5 – 25 
5000 – 

10000 
2,1 30 

Приливи 34 20 – 30 8 – 15 8 – 15 
1700 – 

2500 
0,6  
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Витрати на дослідження і розробку (буріння) геотермальних 

полів складають до 50% усієї вартості ГеоТЕС, і тому вартість 

електроенергії, яка виробляється на ГеоТЕС, досить значна. 

Кондиціювання і опалювання за допомогою підземних 

теплообмінників – це другий напрям використання геотермальної 

енергії. Геотермальне теплопостачання вже давно знайшло 

застосування для обігріву теплиць, опалювання і гарячого 

водопостачання в житлово-комунальному секторі. 

Геотермальне теплопостачання найвигідніше при прямому 

використанні геотермальної гарячої води, а також при впровадженні 

теплових насосів, в яких може ефективно застосовуватися тепло землі 

з температурою 10-30 С0, тобто низько потенціальне геотермальне 

тепло. 

Біоенергетика 

Є ще й інші джерела отримання рідкого і газоподібного палива – 

це використання сонячної енергії, яка конденсована в біомасі рослин в 

результаті фотосинтезу. 

Досить поширений спосіб отримання енергії з біомаси – 

анаеробна переробка біомаси (зброджування відходів 

сільськогосподарського виробництва без доступу кисню). Продукти, 

що виходять в результаті цього процесу, – біогаз і напіврідка маса, що 

перебродила, – мають велику цінність як газоподібне паливо і 

органічне добриво. 

Газифікація і виробництво теплової енергії на біогазових 

установках є зростаючою галуззю в багатьох країнах, що 

розвиваються. Сьогодні біогазові технології стали стандартом 

очищення стічних вод і переробки сільськогосподарських і твердих 

відходів і використовуються в більшості країн світу  

Використання метану – ще один важливий альтернативний 

напрям отримання енергії. Викиди метану при розробці корисних 

копалини, на болотистих місцях та інших джерелах практично не 

використовуються. Збільшення викидів парникових газів, збільшення 

споживання води та її забруднення, зниження родючості земель, 

неефективна утилізація відходів і зростаючі проблеми зі знищенням 

лісів є частинами негативної системи використання природних 

ресурсів в усьому світі. Біогазові технології є одним з важливих 

компонентів у ланцюзі заходів по боротьбі з вищезгаданими 

проблемами.  
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Ідея перевести автомобільні двигуни на біопаливо – етанол і 

біодизель – виникла майже півстоліттям назад. Найбільші успіхи в 

цьому напрямі у Бразилії, де більше 30% автомобілів їздять на суміші 

етанолу з бензином. Зростання цін на нафту і газ стимулюють 

необхідність ширшого використання біопалива і на Україні. 

Етанол – замінник бензину, що виробляється на основі спирту. З 

лютого 2009 року на Україні відновлено виробництво біопалива на 

основі етилового спирту під маркою БІО- 100, в якому знаходиться до 

60% етанолу.  

Біопаливо з водоростей. Вчені світу намагаються замінити 

бензин і дизпаливо продуктами синтезу водоростей. Вони ростуть в 

трубах і навіть не торкаються до землі. Живі виробники біопалива 

називаються "ботриококкус броунії". Ці унікальні одноклітинні 

водорості розміром 5 мкм і вагою близько  1 міліграма в процесі 

зростання накопичують в собі не жирні кислоти, як інші рослини – 

рапс, соняшник, водорості хлорела (саме такі кислоти є сировиною 

для біодизельного палива), а подібні до нафти з'єднання – довго 

ланцюгові вуглеводні. Фактично це – біологічна нафта, яка не 

потребує подальшої обробки для отримання з неї палива. Якщо ж цей 

продукт піддати подальшій переробці, то можна отримати і 

дизпаливо, і бензин. Проблема вирощування ботриококкуса в 

промислових масштабах ще не розв'язана, тому говорити про 

регулярне отримання палива вже завтра не можна. 

Біодизель виробляється з рослинних олій змішаних з дизельним 

паливом в пропорції від 5 до 30% (без переробки двигуна). Набагато 

вигідніше виробляти біодизель із звичайної хлорели, яка живе в 

наших річках і озерах, ніж з рапсу або соняшнику. Соняшник дає 800 

кг масла з гектара, рапс – 1 тону, а мікро водорості – 79,3 тонни з 

гектара, або майже в 80 разів більше, ніж рапс і в 100 разів більше, ніж 

соняшник. 

 

Енергозберігаючі технології і конструкцій 

Дуже важливим напрямом в подальшому використанні 

енергетики є розробка енергозберігаючих технологій і відмова від 

енергоємних конструкцій, Важливо розумно і економно 

використовувати усі види енергії і на виробництві, і в побуті. 

Серйозність енергетичної проблеми примушує уряди багатьох країн 
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вже сьогодні приймати заходи по скороченню енергетичних витрат, 

забороні енергоємних конструкцій і технологій. 

Враховуючи темпи зростання сучасної техніки і застосування 

нових технологій попит на енергоресурси постійно збільшується, 

особливо для забезпечення енергоємних галузей виробництва, таких 

як металургія, хімія та ін. 

Таким чином, у числі найважливіших завдань 

енергозабезпечення, які належить вирішувати інженерам майбутнього, 

існує три основних проблеми: 

 зменшення енергоємності конструкцій і технологічних 

процесів; 

 засвоєння нових альтернативних джерел енергії; 

 більш широке використання відомих природних джерел 

енергії, особливо енергії сонця. 

 

Контрольні питання 

 

1. Джерела енергії, їх класифікація. 

2. Енергетичні перетворюючі пристрої і енергетичні машини. 

3. Двигуни, їх призначення і різновиди. 

4. Електричні двигуни і приводи. 

5. Роль енергетики в розвитку техніки і цивілізації. 

6. Електрична енергія, її роль у розвитку машинобудування. 

7. Енергетичні проблеми сучасного суспільства 

8. Альтернативні джерела енергії. 

9. Біоенергетика, суть, роль і перспективи. 

10. Енергозберігаючі технології 
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ТЕМА 4. МАТЕРІАЛИ В ІНЖЕНЕРНИХ КОНСТРУКЦІЯХ 

 

Для будь-якого інженера, незалежно від його спеціалізації, дуже 

важливо добре знати конструкційні матеріали, їхні фізико-хімічні і 

міцносні характеристики. Якщо інженера-конструктора в першу чергу 

цікавлять експлуатаційні характеристики матеріалів, то інженер 

технолог повинен знати, як ці матеріали обробити, зберегти або 

надати їм необхідні властивості при мінімальних економічних 

витратах. Особливого значення набувають ці знання зараз, коли 

з'явилася велика кількість матеріалів з новими властивостями і 

характеристиками. 

 

Традиційні конструкційні матеріали 

На рис. 4.1 наведена класифікація конструкторських матеріалів, 

які традиційно використовувалися в інженерній практиці. Але ця 

класифікація не включає окремі підгрупи матеріалів, які набули 

поширення останнім часом і займають проміжне положення між 

окремими групами матеріалів. 

 

 

Рисунок 4.1 – Класифікація традиційних конструкційних матеріалів 
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Чорні метали та їх сплави. 

Неможливо назвати жодної галузі машинобудування, де б не 

використовувалися чорні метали. Сталі, чавуни і їх сплави до 

теперішнього часу залишаються в числі найбільш поширених 

конструкційних матеріалів. У металургії є таке поняття – переділ. 

Першим переділом називається виробництво чавуну, другим – стали, 

третім – прокату, а четвертий переділ – це додаткова обробка прокату. 

Чавуни. Чавуном називається  сплави заліза з вуглецем, 

кремнієм і деякими іншими домішками. Зміст вуглецю в чавуні 

складає більше 2%. Розрізняють чавуни сірі, білі і зі спеціальними 

властивостями. 

Сірий чавун – дешевий конструкційний матеріал з хорошими 

ливарними якостями, добре обробляється різанням і чинить опір 

навантаженням стискування, погано переносить ударні навантаження. 

Має хороші антифрикційні якості і здатність гасити вібрації. 

Ковкий чавун – умовна назва чавуну, більш пластичного, ніж 

сірий. Ковкий чавун ніколи не кують. Якості ковкого чавуну 

отримують шляхом тривалого відпалу відливок білого чавуну. З нього 

виготовляють деталі високої міцності, здатні сприймати знакозмінні і 

ударні навантаження. Він добре працює в середовищі вихлопних газів 

і підвищеної вологості. 

Чавуни із спеціальними властивостями використовують у тих 

випадках, коли деталі окрім високої міцності повинні мати ті або інші 

специфічні властивості (бути зносостійкими, жаростійкими, стійкими 

до хімічних середовищ і тому подібне) 

Магнітний чавун використовують для виготовлення корпусів 

електричних машин, рам, щитів. Для цих цілей краще 

використовувати феритні чавуни з гранульованим графітом. 

Немагнітний чавун використовують для виготовлення кожухів і 

бандажів різних машин, двигунів підводних човнів та ін. 

Корозійностійкий аустенітний чавун має також високу 

кислотостійкість, жаростійкість, стійкий до дії лугів. 

Сталі. Сталь – залізовуглецевий сплав, що містить домішки 

кремнію, марганцю, фосфору, сірки та інших елементів залежно від 

способу виробництва і призначення. Зміст вуглецю в сталях не 

перевищує 2%. Сталь має гарні пластичні властивості, добре 

обробляється, дозволяє застосовувати різні методи пластичного 
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деформування. Властивості сталей можуть мінятися в широких межах 

залежно від хімічного складу і вжитої термічної обробки. 

Сталі класифікуються по хімічному складу, призначенню, 

якості. По хімічному складу сталі розділяються на вуглецеві і 

леговані. Вуглецеві сталі звичайної якості, широко застосовуються в 

різних конструкціях машин. Легування сталі, підвищує експлуатаційні 

характеристики деталей машин. Легуючі елементи істотно впливають 

на фізичні, механічні, хімічні і технологічні властивості сталі. 

Залежно від введених елементів розрізняють, сталі хромисті, 

марганцеві, хромонікелеві та ін. 

За призначенням сталі, розподіляються на конструкційні, 

інструментальні і стали із спеціальними властивостями. 

Конструкційні сталі складають основну групу сталей, призначені для 

виготовлення деталей машин, пристосувань, елементів будівельних 

конструкцій. 

Інструментальні сталі підрозділяються на сталі для 

виготовлення різального, вимірного інструментів і штампів. 

Сталі спеціального призначення – це нержавіючі (корозійностійкі), 

жаростійкі, зносостійкі та інші стали. 

 

Кольорові метали і їх сплави 

Кольорові метали і сплави в порівнянні з чорними дорожчі і 

дефіцитніші, але сфера їх застосування в техніці безперервно 

розширюється. Обумовлено це тим, що більшість з них мають 

унікальні фізичні і хімічні властивості. Крім того, багато з них, 

особливо сплави з легких металів, мають високу питому міцність. 

Мідь і її сплави. Мідь – метал червонястого або помаранчевого 

кольору, один з металів "дивної сімки" (золото, срібло, залізо, олово, 

свинець, ртуть), відомих людині з глибокої старовини, – приблизно 10 

тисячоліть, по обсягах виробництва мідь займає серед металів третє 

місце, поступаючись першістю тільки залізу і алюмінію. 

Мідь використовується для виробництва катодів, прокату міді, 

ливарних сплавів на мідній основі. Такі технічні властивості міді, як 

висока електропровідність, пластичність і теплопровідність незамінні 

в деяких галузях виробництва. Електропровідність міді в 5 разів вища, 

ніж у заліза, в 1,5 рази перевищує електропровідність алюмінію, в 3 

рази – цинк, в 35 разів – титан. Ці характеристики визначають 
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використання міді для виготовлення катодів, провідників і у складі 

нових матеріалів і сплавів. 

Чисту мідь використовують для електротехнічних цілей і як 

легуючу добавку. Із-за низької міцності чисту мідь як конструкційний 

матеріал не використовують. Широке застосування знайшли її сплави 

з цинком, оловом, алюмінієм, кремнієм, марганцем і свинцем. 

Бронзи – це сплави міді з оловом, алюмінієм, берилієм, 

кремнієм, свинцем. Бронзи додатково легують фосфором, цинком, 

марганцем, нікелем, титаном. За технічними властивостями бронзи 

ділять на ливарні і такі, що деформуються. Перші відрізняються 

високими ливарними, механічними і антифрикційними 

властивостями, низьким коефіцієнтом тертя. Використовуються для 

виробництва складного фасонного литва, виготовлення деталей з 

високою стійкістю проти корозії і як антифрикційний матеріал для 

підшипників ковзання, вінців  черв'ячних коліс і т. п. 

Латунь  подвійні або багатокомпонентні сплави міді з цинком. 

Латунь містить до 45% цинку, має високу пластичність, яка при змісті 

цинку вище 39% різко падає. За методом одержання заготовки з латуні 

поділяться  на ливарні та одержані пластичним деформуванням. 

Алюміній і його сплави. Алюміній – легкий метал, сріблясто 

білого кольору з високою электро- і теплопровідністю. Має низьку 

міцність, твердість, але високу пластичність. Він добре обробляється 

тиском, зварюється, але погано обробляється різанням. Має високу 

корозійну стійкість. На повітрі швидко окислюється, покриваючись 

тонкою щільною плівкою оксидів, які не пропускають кисень в 

товщину металу, чим забезпечує захист від корозії. Як 

конструкційний матеріал алюміній використовується у вигляді сплавів 

з іншими металами і неметалами. Алюмінієві сплави об’єднують в 

собі кращі властивості чистого алюмінію і підвищені якості легуючих 

домішок. 

Усі сплави алюмінію розподіляються на штамповані і ливарні. 

Найбільш поширеними є ті сплавами, що деформуються. Є сплави 

алюмінію з міддю, магнієм і марганцем, які мають назву 

дюралюмінію. Поширені ливарні алюмінієві сплави – це сплави 

алюмінію з кремнієм (від 4 до 13%), їх називають силумінами. 

Силуміни мають високі механічні і ливарні властивості: високу рідко 

текучість, невелику усадку, досить високу міцність, задовільну 

пластичність. Силуміни використовуються для виготовлення 
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тонкостінних деталей складної форми, що працюють з малими і 

середніми навантаженнями. 

Титан і його сплави. Титан – сріблястий сірий метал, якості 

якого об'єднують високу механічну міцність і хімічну стійкість. 

Титанові сплави порівняно з іншими сплавами мають ряд переваг: 

з'єднання високої міцності з високою пластичністю; невелику 

щільність; високу жароміцність; високу корозійну стійкість в багатьох 

агресивних середовищах. Титанові сплави мають задовільні ливарні 

властивості, проте добре піддаються обробці тиском, добре 

зварюються в середовищі інертних газів. 

Титан і його сплави широко використовуються в ракетній, 

космічній і авіаційній техніці, в суднобудуванні і транспортному 

машинобудуванні. Сплави титану використовують для обшивки 

надзвукових літаків, ракет і кораблів, для виготовлення дисків і 

лопаток турбін. Завдяки пластичності і в'язкості при низьких 

температурах вони використовуються в холодильній і кріогенній 

техніці. 

Магній і його сплави. Магній – найлегший серед технічних 

кольорових металів. Із-за низьких механічних характеристик магній у 

чистому вигляді не використовується. Для виготовлення деталей 

застосовують сплави магнію, леговані алюмінієм, цинком і марганцем. 

При заміні алюмінієвих сплавів сплавами магнію на 25-30% 

зменшується маса деталі. Магнієві сплави добре поглинають вібрацію, 

що дуже важливо для космічної і ракетної техніки, авіації і 

транспортного машинобудування. 

 

Неметалеві матеріали 

Штучні матеріали мають ряд особливостей, що роблять їх в 

деяких випадках більш принадними в порівнянні з природними. Вони 

легші і дешевші за природні матеріали; більш стійки до дії хімічних 

реагентів, атмосферних процесів і світла; більш стійкі до корозії. 

Пластичні маси – штучні матеріали на основі різних 

синтетичних смол. Властивості пластмас залежать від природи 

єднальних речовин і наповнювачів. 

Наповнювачі можуть бути трьох видів: 

 порошкові (деревне борошно, дрібний азбест, паперова і 

текстильна крихта та ін.); 
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 волокнисті ( синтетичне, скляне і азбестове волокно); 

 шаровані (деревна шпона, папір, бавовняні, синтетичні і 

склотканина). 

Розрізняють пластмаси термопластичні (термопласти) і 

термореактивні. Термопласти під дією тепла і тиску не зазнають 

корінних змін і їх можна нагрівом повторно розм'якшувати і 

переробляти. У термореактивних пластмасах під впливом певних 

температур і тисків відбуваються безповоротні зміни, після яких 

матеріали повторній переробці не підлягають. 

Пластичні маси мають ряд позитивних якостей: низьку 

щільність, хімічну стійкістю, високу питому міцність і зносостійкість, 

фрикційні або антифрикційні властивості, хороші діелектричні 

характеристики, тепло і звукоізоляційні властивості. Деталі з пластмас 

в більшості випадків отримують методами пресування, екструзії або 

литва. 

Гума – це матеріал, який має дуже цінні специфічні якості, : 

високу пружність, здатність багаторазово згинатися, чинити опір 

стиранню, поглинати вібрацію; вона водо- і газонепроникна, стійка 

проти дії рідкого палива і мастил, має високі діелектричні властивості. 

Використовується для виготовлення найрізноманітніших виробів. 

Гума – продукт хімічного перетворення (вулканізації) природного або 

синтетичного каучуку. 

Каучук (природний або синтетичний) служить основою гуми. 

Для зменшення витрати каучуку і надання необхідних фізико-

механічних властивостей гумовим виробам в композицію вводять 

наповнювачів (порошкові або тканинні), до порошкових наповнювачів 

відносять сажу, каолін, вуглекислий марганець, крейду, тальк, оксиди 

кремнію або титану та ін. Тканинними силовими наповнювачами 

служать корд, рукавні тканини і ін. Для полегшення змішування 

каучуку з наповнювачами і віддання гумі необхідної м'якості і 

морозостійкості в гуму вводять пластифікатор: стеаринову і олеїнову 

кислоти, парафін, каніфоль. При необхідності в гуму додають 

барвники: вохру, ультрамарин та ін. 

Силікатні матеріали. Особливу групу серед неметалічних 

конструкційних матеріалів представляють силікатні матеріали. 

Основними серед них є скло, кераміка і ситали. 
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Скло – аморфна речовина, яку одержують при сплаві оксидів 

або без оксидних з'єднань шляхом переохолодження рідкісних 

сплавів. Головними матеріалами для отримання скла є оксиди SiО2, 

B2О5, Р2О5, GeO2, а також деякі безкисневі з'єднання миш'яку, селена, 

телура. Основні властивості скла: ізотропність; висока хімічна 

стійкість; високі діелектричні властивості; оптичні властивості; 

технологічність У машинобудуванні скло використовується як 

склоемалі і як конструкційний матеріал. Як склоемаль скло надає 

красивого вигляду і захищає метал від корозії (650 С). Скло також 

використовується як мастильний матеріал при гарячому штампуванні 

і пресуванні. 

 

Нові конструкційні матеріали 

Нові матеріали, отримані з основних традиційних початкових 

компонентів, займають особливе положення не лише по своїй 

структурі, але і за характеристиками основних властивостей. 

На рис. 4.2 видно, наскільки збільшуються і ускладнюються в 

нових матеріалах зв’язки між компонентами, що входять до їхнього 

складу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Нові конструкційні матеріали 
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Наноматеріали і порошки 

Під наноматериалами маються на увазі або навмисно 

сконструйовані, або природні матеріали, в яких один або більше 

розмірів лежать в діапазоні нанометрів з розміром морфологічних 

часток менше 100 нм. До цієї категорії належать також так звані 

"нано-нано" композити, які містять більше ніж одну фазу, але усі фази 

менш за 100 нм. 

За геометричними ознаками ці елементи можна розділити на 

нульмірні атомні кластери і частки; одно і двомірні мультислої, 

покриття і ламінарні структури; тривимірні (об'ємні) нанокристалічні і 

нанофазні матеріали. 

Вибір методу отримання наноматеріалів визначається сферою їх 

застосування, бажаним набором властивостей кінцевого продукту. 

Характеристики отримуваного продукту – гранулометричний склад і 

форма часток, зміст домішок, величина питомої поверхні – можуть 

коливатися залежно від способу отримання в широких межах. 

До наноматеріалів належать і природні матеріали, у яких один 

або більше розміри у діапазоні менше за 100 нм. 

Нанопорошки. Залежно від умов отримання, нанопорошки 

можуть мати сферичну, гексагональну, пластівчасту, голчасту форми, 

аморфну або дрібнокристалічну структуру. Методи отримання 

нанопорошків поділяють на хімічні, фізичні, механічні і біологічні. 

Хімічні методи синтезу включають процеси осадження, 

термічного розкладання, відновлення, гідролізу, електро осадження. 

Методом осадження можна отримувати порошки з розміром часток до 

100 нм. 

Нанопорошки заліза, вольфраму, нікелю, кобальту, міді і ряду 

інших металів отримують відновленням із оксидів воднем. Як тверді 

відновники використовують вуглець, метали або гідриди металів: 

молібдену, хрому, платини, нікелю і інші. Як правило, розмір часток 

знаходиться в межах 10-30 нм. Сильнішим відновником є гідрид 

кальцію. Так отримують порошки церію, нефриту, талія, ніобію. 

Шляхом термічного розкладання суміші карбонілів на нагрітій 

підкладці отримують поліметалічні плівки. 

Фізичні методи синтезу нанопорошків металів засновані на 

випарі металів, сплавів або оксидів з наступною їх конденсацією в 

реакторі з контрольованою температурою і атмосферою. Розмір і 
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форма часток залежать від температури процесу, складу атмосфери і 

тиску в реакційному просторі. Розмір часток – десятки нанометрів. 

Механічні методи засновані на подрібненні часток матеріалів в 

млинах різного типу. Механічним шляхом змізерніють метали, 

кераміку, полімери, оксиди, крихкі матеріали. Міра подрібнення 

залежить від матеріалу: для оксидів вольфраму і молібдену розмір 

часток близько 5 нм, для заліза – 10-20 нм. 

Різновидом механічного подрібнення є механосинтез або 

механічне легування, коли в процесі подрібнення відбувається 

взаємодія подрібнених матеріалів і в результаті такої взаємодії 

одержуємо матеріал нового складу. Так отримують порошки 

легованих сплавів, інтерметалідів, силіцидів і дисперсно 

впорядкованих композитів з розміром часток 5-15 нм.  

Нині існує три напрями отримання об'ємних наноструктурних 

матеріалів: 

 контрольована кристалізація аморфних матеріалів; 

 компактування ультра дисперсних порошків; 

 інтенсивна пластична деформація матеріалів зі звичайним 

розміром зерна. 

До унікальних властивостей наноматеріалів належать 

відмінність їх температур плавлення і розмірів кристалічних решіток 

від відповідних величин в матеріалах із звичайною структурою. 

Експерименти демонструють можливість отримання звичайних 

вуглецевих сталей в наноструктурному стані з вищою корозійною 

стійкістю, ніж у спеціальних нержавіючих сталей. Наприклад, 

наноструктурований нитинол демонструє виняткову над пружність і 

ефект пам'яті форми. 

 

Матеріали – напівпровідники 

Характерною особливістю сучасного етапу розвитку 

електронної техніки є включення в сферу її безпосередніх інтересів 

широкої номенклатури напівпровідникових матеріалів. 

Найважливішими з них є: кремній, арсенід галію, германій, карбід 

кремнію, бінарні з'єднання і тверді розчини, різноманітні 

термоелектричні і сенсорні і інші матеріали. Матеріалом номер один 

сучасної твердотільної електроніки є кремній. Сьогодні 

монокристалічний кремній – це найдосконаліший кристалічний 
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матеріал з величезного різноманіття матеріалів, створених будь-коли 

людиною або природою. 

Основною тенденцією в технології отримання монокристалів 

широкого кола напівпровідників є збільшення діаметру вирощуваних 

зливків, при одночасному безперервному посиленні вимог до 

досконалості кристалічної структури та однорідності розподілу 

необхідних електрофізичних характеристик в об'ємі матеріалу. 

Необхідність збільшення діаметру пластин продиктована, 

передусім, економічними міркуваннями. Щоб процес виробництва 

пластин був рентабельним, необхідно, щоб в межах площі однієї 

пластини вміщалося принаймні сто чіпів, розмір яких зростає у міру 

переходу до складніших процесів. Отримані оцінки показують, що 

якщо на зміну пластинкам діаметром 150 мм прийшли пластини з 

розмірами 200 мм, то на зміну останнім повинні прийти пластинки 

діаметром 300 мм. 

Отриманий зливок кремнію розрізають на тонкі (0,3 – 0,5 мм) 

пластинки, на яких потім формуватимуться інтегральні схеми. 

Пластинки шліфують і ретельно полірують, готуючи для виконання 

фотолітографії – одного з основних процесів в технології інтегральних 

схем. 

Гідрировані напівпровідники – це новий клас не кристалічних 

напівпровідникових матеріалів, початок яким покладений з середини 

70 років минулого століття роботами по гідрированому аморфному 

кремнію. 

Плівки аморфного кремнію, гелію і ряду інших відомих 

напівпровідників синтезовані досить давно і за своїми властивостями 

не представляють великого практичного інтересу. Прецизійно 

управляти електричними і оптичними властивостями таких аморфних 

плівок практично неможливо. Положення докорінно змінюється при 

введені в такі плівки атомів водню. Виявилось, що водень має дуже 

високу розчинність в аморфному кремнії (до 30-40%) і насичуючи 

плівку, замикає на себе велику частину обірваних зв'язків. В 

результаті в такому гідрированому матеріалі (названому @-SiH) різко 

знижується щільність і виникає провідність. Після легування 

традиційними донорами (фосфором або бромом) і акцепторними 

домішками він набуває властивостей електронного або дірчастого 

типу провідності. Інакше кажучи, гідрирований кремній набуває 

властивостей нормального напівпровідникового матеріалу. Пізніше 



47 
 

з’ясувалось, що ефекту, аналогічного введенню водню, можна досягти 

за допомогою фтору. 

Органічні напівпровідники. Органічні напівпровідники – тверді 

органічні речовини, які мають (чи можуть придбати під впливом 

зовнішніх дій) електронну або діркову провідності. 

До органічних напівпровідників належать органічні барвники 

(наприклад, метиленовий блакитний, фталоціаніни), ароматичні 

з'єднання (нафталін, антрацен, віолантрен та ін.), полімери зі 

спряженими зв'язками, деякі природні пігменти (хлорофіл,     b-

каротин та ін.), молекулярні комплекси з перенесенням заряду, а 

також іон-радикальні солі. 

Органічні напівпровідники характеризуються наявністю в 

молекулах системи сполучення. Органічні напівпровідники 

перетворюються в носії струму в результаті збудження p-електронів, 

нелокалізованих у системі спряжених зв'язків. Енергія активації, 

необхідна для перетворення носіїв струму в Органічні 

напівпровідники, знижується у міру збільшення числа сполучень в 

молекулі і в полімерах може бути порядку теплової енергії. 

Особливості органічних напівпровідників визначаються 

молекулярним характером їх структури і слабкою міжмолекулярною 

взаємодією: 

 поглинання світла викликає збудження молекул, яке може 

мігрувати по кристалу у вигляді екситонів; 

 виникнення носіїв струму під дією світла пов'язане з розпадом 

екситонів на поверхні кристала, дефектами його структури, 

домішками, при взаємодії екситонів один з одним, а також з 

автоіонізацією високо збуджених молекул; 

 зони провідності вузькі (~0,1 ев), рухливість носіїв струму, як 

правило, мала (~1 см2/в×сік); 

 разом із зонним механізмом електропровідності здійснюється 

стрибковий механізм. 

В кристалах іон-радикальних солей міжмолекулярна взаємодія 

дуже анізотропна, що призводить до високої анізотропії оптичних і 

електричних властивостей і дозволяє розглядати цей клас органічних 
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Композиційні матеріали 

Композиційні матеріали – це складні матеріали, що складаються 

з декількох компонентів з різними властивостями, чітко 

розмежованими в матеріалі, нерозчинними або малорозчинних один в 

одному. Оптимальне поєднання компонентів дозволяє отримати 

матеріал з комплексом фізико-механічних і механічних властивостей, 

які значно перевершують усі традиційні конструкційні матеріали. 

Принцип побудови композиційних матеріалів запозичений у природи. 

Наприклад, у дерев волокна целюлози пов'язані між собою 

еластичним лігніном, а в кістках тварин тонкі і міцні нитки 

фосфорних солей – з пластичним колагеном. 

Компонент, безперервний в усьому об'ємі композиційного 

матеріалу, називається матрицею. Компонент або компоненти 

переривчасті, розділені матрицею, називаються арматурою або 

армуючим компонентом (іноді – наповнювачем). 

Композиційні матеріали класифікуються за декількома 

основними ознаками: 

 за матеріалом матриці; 

 за структурою (геометрією і розташуванням) компонентів; 

 за методами отримання і сферами застосування. 

 Класифікація композитів за матеріалом матриць та 

армуючих компонентів.  

Залежно від матеріалу матриці розрізняють. 

1. Металеві або на основі сплавів металів. Найчастіше для 

матриць використовуються алюміній, магній, титан, мідь і сплави на 

їх основі. Нині проводяться розробки по створенню матриць на основі 

високоміцних сталей, тугоплавких металів і їх сплавів. 

2. Матриці на основі інтерметалідів, коли для матриць 

використовуються хімічні сполуки металів з металами. Це відносно 

новий клас композиційних матеріалів, в якому для виготовлення 

матриць використовуються жароміцні інтерметаліди Тi3Al, TiAl, NiAl, 

Ni3Al та ін. Іноді до цієї групи композиційних матеріалів відносять 

композити на основі силіцидів металів типу MoSi2, Ni5Si3 та ін. 

3. Керамічні матриці. В якості матриць використовуються 

також неорганічні з'єднання оксидів, карбідів, нітриду і тому подібне. 

Це відносно новий клас композиційних матеріалів, який 

характеризується супержароміцними властивостями матеріалів. 
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4. Матриці з неметалічних компонентів. Це передусім 

композиційні матеріали на основі вуглецю, які вважаються одним з 

найперспективніших конструкційних матеріалів, особливо у 

поєднанні з вуглецевими волокнами. 

5. Матриці з полімерів -епоксидних, поліефірних і деяких інших 

термоактивних смол, а також полімерних термопластів. Це найбільш 

широко поширена групою матриць. 

Армуючі компоненти, або наповнювачі багато в чому 

визначають властивості композиційних матеріалів. Нині широке 

застосування знайшли Армуючі компоненти, виготовлені з: 

 металів і сплавів (сталь, берилій, вольфраму, титану та ін.); 

 неметалів, таких як вуглець і бор; 

 кераміки – (Al2O3, SiC, TiC, TiB2, AlN та ін.) 

 скла, типу Е або S; 

 органічних речовин – лавсану, поліетилену та ін. 

Класифікація композиційних матеріалів за структурою і 

розташуванням наповнювачів. Відповідно до структури наповнювачів 

композиційні матеріали розділяються: 

 композити, армовані частками;  

 волокнисті композити, в яких пластинчата матриця 

армована високоміцними волокнами різної довжини; 

 шаруваті композиційні матеріали.  

Композиційні матеріали з металевою матрицею уперше почали 

застосовуватися в авіа космічній техніці, де була прийнятна висока 

вартість їх виробництва. Нині удосконалення технології дозволило 

застосовувати конструкційні матеріали з металевою матрицею в 

автомобільній промисловості, суднобудуванні і інших галузях, де 

вимагається поєднання високої міцності, жорсткості, а також високий 

опір зносу, дії високої температури і агресивних середовищ. 

Волокнисті композиційні матеріали з високо пластичною 

алюмінієвою матрицею і високоміцними ниткоподібними кристалами 

і частками наповнювачів відрізняються високими антифрикційними, 

пружньо-міцностними і демпфувальними властивостями. Для 

армування використовують борні, вуглецеві, карбідокремнієві і 

оксидні (Al2O3) волокна. Основний метод отримання волокнистих 

композиційних матеріалів – плазмове напилення матричного сплаву 

на шар армуючих волокон. 
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Використання цих матеріалів забезпечує зменшення маси 

деталей, зниження зносу, збільшення терміну служби. Найбільше 

поширення серед композиційних матеріалів отримав матеріал бор 

алюміній марок ВКА-1, ВКА-1Б завдяки кращому комплексу 

технологічних, корозійних характеристик і досить високим 

механічним властивостям.  

Вуглець-вуглецеві композиційні матеріали (УУКМ) – це одне з 

найбільш значних досягнень в матеріалознавстві і технології 

неметалічних матеріалів. УУКМ характеризуються хімічною 

інертністю, малою щільністю, хорошими електрофізичними 

властивостями, має можливість регулювати теплопровідність і 

електричній опір в широких межах. Незважаючи на відносно високу 

вартість УУКМ вже знайшли застосування, передусім в авіації і 

космонавтиці, у вузлах реакторів термоядерного синтезу, в 

автомобілебудуванні і в медицині. 

Останніми роками в усіх промислово розвинених країнах 

ведуться інтенсивні розробки по застосуванню цілої гамми 

композитних матеріалів в конструкціях газотурбінних двигунів, що 

обумовлено можливістю підвищення робочих температур, зменшення 

маси, габаритів, збільшення питомої тяги двигуна та ін. УУКМ є 

перспективними матеріалами для застосування в газотурбінних 

двигунах. 

 

Порошкові матеріали 

До запечених порошкових матеріалів належать тверді 

інструментальні сплави, антифрикційні і фрикційні сплави, пористі 

сплави для фільтрів і деталей охолодження, сплави для 

конструкційних деталей, магнітні сплави, електротехнічні сплави, 

сплави для роботи при високих температурах. 

Антифрикційні матеріали необхідні для виготовлення втулок 

підшипників, які використовуються у різних галузях промисловості: 

автомобільній, авіаційній, будівельній та ін.. Найбільш поширеними є 

бронза і залізографітові порошкові матеріали. Бронза-графіт, 

наприклад, що уявляє собою зерна твердого розчину олова з міддю та 

включеннями пористого графіту, пори якого заповнені маслом. 

Компактні порошкові матеріали. Конструкційні порошкові 

матеріали і вироби з них є найбільш поширеним видом продукції 

порошкової металургії. Вона дозволяє організувати масове 
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виробництво деталей з розмірами, які не вимагають або майже не 

вимагають додаткової механічної обробки. При серійному 

виробництві (50-100 тис. штук) ці матеріали використовуються в 

машинобудуванні для виготовлення не дуже навантажених деталей 

(втулок, кулачків, кришок та ін.). До магнітних порошкових 

матеріалів належать м'які (ферити), магнітно-жорсткі матеріали 

(постійні магніти), магнітодіелектрики. Ферити виготовляють 

пресуванням порошків чистого заліза і сплавів на його основі або 

порошків на основі оксидів заліза. Ферити швидко намагнічуються і 

швидко втрачають магнітні властивості при знятті магнітного поля. 

Постійні магніти це сплави складного хімічного складу на 

основі заліза легованого алюмінієм, нікелем, міддю, кобальтом. 

Спечені постійні магніти мають масу в два рази меншу і магнітну 

потужність від 3 до 6 разів вищу, ніж литі магніти. 

Магнітоелектрики – це композиції магнітних і ізоляційних 

матеріалів. Як ізоляційні матеріали використовують фенольні смоли 

поліхлорвініл, силікати, каучук і ін. Як магнітні матеріали 

використовують альсифер (сплав алюмінію, кремнію і заліза), 

карбонільне залізо, пермалой. Зміст ізоляційного компонента в 

магнітодіелектриках складає від 5-15 %. 

Електроконтактні металокерамічні матеріали виготовляють із 

суміші порошків тугоплавких металів з міддю, сріблом, нікелем. 

Тугоплавкі метали (вольфрам, молібден, кобальт, нікель) визначають 

механічні властивості, легкоплавкі метали служать наповнювачем і 

надають матеріалам високу електропровідність. Отримані матеріали – 

корозійностійкі, використовуються для виготовлення контактів 

електроапаратури. 

 

Контрольні питання 

 

1. Перерахувати традиційні конструкційні матеріали.  

2. Особливості отримання нових конструкційних матеріалів. 

3. Особливості наноматеріалів. 

4. Композиційні матеріали, їх структура. 

5. Порошкові матеріали. 

6. Напівпровідникові матеріали, особливості і сфера 

застосування. 
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ТЕМА 5. СУЧАСНЕ УСТАТКУВАННЯ В 

МАШИНОБУДУВАННІ 

 

Металорізальні верстати та інші види робочих машин 

визначають рівень технологічної культури і економічності 

виробництва. Удосконалення устаткування і верстатів активно 

впливає на розвиток усіх інших виробничих сфер, підвищуючи 

продуктивність і ефективність трудових процесів. Тому виробництво 

засобів виробництва, виготовлення верстатного устаткування для усіх 

країн завжди було наріжним каменем в розвитку їх економіки. 

Сьогодні ми є свідками, що високого технічного і економічного рівня 

розвитку досягли тільки ті країни, де активно створювалася і 

розвивалася технічна база. 

Конструктор вже з перших кроків проектування повинен знати 

не лише масовість випуску продукції, але і перелік наявного 

устаткування, його можливості і рівень автоматизації, що дуже 

важливо для створення технологічних конструкцій виробів. 

Інженер-технолог, приступаючи до розробки технологічного 

процесу і орієнтуючись на характеристики устаткування, наявного на 

заводі, має бути добре інформований і про перспективні розробки в 

області верстатобудування, про нові напрями і можливості цієї галузі. 

Підготовка технологічного оснащення і різальних інструментів 

також вимагає знання характеристик устаткування, для якого вони 

проектуються. 

Оброблювальне устаткування прийнято ділити на дві групи, що 

відрізняються способом видалення припуску з поверхні заготовки: 

1. Металорізальні верстати, засновані на процесі різання металів 

різальними інструментами. 

2. Устаткування, на якому видалення припуску в зоні обробки 

здійснюється за допомогою електрохімічних і електрофізичних 

процесів. 

 

Металорізальні верстати і системи 

Сучасні металорізальні верстати, що здійснюють обробку 

різальним інструментом, класифікуються за трьома ознаками: 

 за цільовим призначенням; 

 по рівню спеціалізації; 



53 
 

 по точності. 

Цільове призначення визначається характером обробки і типом 

вживаних інструментів. Верстати цієї категорії розділяються по 

групах на: 

1) токарні. 

2) свердлувальні і розточувальні. 

3) фрезерні. 

4) шліфувальні. 

5) багатоцільові (оброблювальні центри). 

За рівнем спеціалізації розрізняють. 

1. Універсальні верстати, призначені для виготовлення широкої 

номенклатури виробів. Обробка здійснюється невеликими партіями в 

умовах дрібносерійного і серійного виробництв. Універсальні 

верстати можуть бути з ручним або числовим управлінням. 

2. Спеціалізовані верстати, призначені для обробки заготовок 

порівняно вузької номенклатури. Наприклад, для обробки колінчастих 

валів. Вони автоматизовані і використовуються у крупносерійному 

виробництві для великих партій деталей, що вимагають рідкісної 

переналадки. 

3. Спеціальні верстати призначаються для обробки однієї або 

декількох майже однакових деталей в умовах крупносерійного або 

масового виробництв. Ці верстати мають високу міру автоматизації. 

4. Жорсткі автоматичні лінії (з набору верстатів автоматів, 

кожен з яких виконує певну технологічну операцію). Розташовуються 

верстати в послідовності, визначеній технологічним процесом. Усі 

верстати пов'язані загальним транспортом і єдиним загальним 

управлінням. 

5. Верстати з ЧПУ. 

6. Гнучкі виробничі модулі (ГВМ) – автоматизовані 

універсальні технологічні осередки, основою якої є верстати з повним 

набором маніпуляторів і засобів контролю. 

По рівню точності верстати умовно поділяють на класи 

точності: нормальну, підвищену, високу, особливо високу і особливо 

точні верстати. 

На підставі прогнозу і аналізу розвитку верстатобудування 

можна виділити наступні головні напрями розвитку оброблювальної 

техніки: 
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 якісна зміна конструкцій металорізальних верстатів 

(конструкції верстатів з паралельною кінематикою, гексаподні та 

мехатронні конструкції); 

 істотне підвищення продуктивності верстатів, реалізація 

технологій швидкісної обробки; 

 широка уніфікація верстатів, реалізація принципів агрегатно-

модульного конструювання; 

 широке використання мехатронних модулів лінійного і 

обертального руху; 

 створення нових спеціальних установок для немеханічних 

методів обробки. 

 

Верстати з ЧПУ 

Верстати з ЧПУ мають гнучкість і універсальність властиві 

універсальним верстатам і точність і продуктивність властиву 

верстатам-автоматам. 

Під ЧПУ розуміють управління обробкою заготовки на верстаті 

за управляючою програмою, в якій дані приведені у числовій формі. 

Управляюча програма – це сукупність команд на мові програмування. 

Принципова особливість верстатів з ЧПУ полягає у відсутності 

у них фізичних носіїв отримуваних розмірів (упорів, кулачків, 

копірів). Багато традиційних механічних вузлів тепер уже не 

застосовуються: їхні функції взяли на себе електроніка і 

обчислювальна техніка. 

Основними техніко-економічними показниками верстатів з ЧПУ 

є їхня ефективність, висока продуктивність і надійність, гнучкість і 

точність обробки. Значне підвищення продуктивності верстата 

забезпечується завдяки автоматизації і швидкому виконанню 

допоміжних переходів, можливостям періодичного  автоматичного 

контролю без зупинки верстата і ряду інших автоматизованих 

елементів. 

Експлуатація верстатів з ЧПУ має ряд особливостей: для їх 

обслуговування потрібні висококваліфіковані фахівці різних профілів 

(в основному з вищою технічною освітою) – електрики, математики-

програмісти, наладники високої кваліфікації, інженери-технологи, які 

володіють методиками проектування операцій для цих верстатів. 
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Поява верстатів з ЧПУ – революція в сфері технологічних 

процесів обробки. Вони дозволили в корені змінити зміст і 

організацію технологічних служб, особливо в умовах серійного і 

одиничного виробництв. 

Токарні верстати з ЧПУ забезпечують можливість обробки як в 

центрах, так і в патроні. На них встановлюється контурна система 

програмного управління з лінійно-круговим інтерполятором і 

пристроєм для нарізання різьби. На таких верстатах можливе 

обточування зовнішніх і розточування внутрішніх циліндричних і 

конічних поверхонь складного профілю, підрізка торців, нарізання 

різьб, проточка канавок. На верстатах можлива корекція положення 

різальної кромки інструменту. 

Фрезерні верстати з ЧПУ істотно відрізняються по конструкції 

від базових моделей з ручним управлінням. Застосування точних 

безлюфтових зубчастих передач і гвинтових кулькових пар, висока 

жорсткість всього верстата з ЧПУ і його окремих вузлів служать 

запорукою підвищення точності і продуктивності обробки деталей. 

Конструкція фрезерних верстатів з ЧПУ дозволяє вести обробку як 

при зустрічному, так і при попутному фрезеруванні. В сучасних 

моделях верстатів є блок зміщення эквідистанти, за допомогою якого 

можна вести обробку за однією програмою як новими, так і 

переточеними фрезами. На фрезерних верстатах з ЧПУ можна 

виконувати в автоматичному режимі фрезерування плоских контурів 

різної кривизни, об'ємне фрезерування, свердління, зенкування, 

розточування. 

Свердлувальні верстати з ЧПУ використовуються для обробки 

деталей з великим числом отворів з боку, зверненого до шпинделя. На  

верстатах з автоматичною зміною інструменту (моделі 2Р118Ф2 АБО 

2р136Ф2, оснащені шестишпиндельними револьверними голівками) 

можна обробляти отвори різного діаметру, а також виконувати 

обробку одного отвору за декілька проходів. 

Розточувальні верстати з ЧПУ по компонуванню і 

технологічним можливостям аналогічні з універсальними, але значно 

перевершують їх по продуктивності. Поворотний стіл дозволяє 

обробляти взаємно перпендикулярні і похилі отвори з усіх чотирьох 

сторін деталі, а також виконувати фрезерування по восьмикутному 

контуру і обробку з круговою подачею столу. 
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У верстатах з ЧПУ управління здійснюється за допомогою 

програмоносіїв, на яких в числовому вигляді занесені і геометрична, і 

технологічна інформація. 

Керувальна інформація для систем ЧПУ є дискретною і її 

обробка в процесі управління здійснюється цифровими методами. 

Управління технологічними циклами практично повсюдно 

виконується за допомогою програмованих логічних контролерів, що 

реалізовуються на основі цифрових електронних обчислювальних 

пристроїв. 

По технологічному призначенню і функціональним 

можливостям системи ЧПУ підрозділяються на чотири групи: 

 позиційні, які задають тільки координати кінцевих точок 

положення виконавчих органів верстата після виконання ними певних 

елементів робочого циклу; 

 контурні або безперервні, які керують рухом виконавчого 

органу по заданій криволінійній траєкторії; 

 універсальні (комбіновані), що здійснюють програмування як 

переміщень при позиціюванні, так і рух виконавчих органів по заданій 

траєкторії, а також зміну інструментів і завантаження-вивантаження 

заготівель; 

 багатоконтурні системи, що забезпечують одночасне або 

послідовне управління функціонуванням ряду вузлів і механізмів 

верстата. 

Прикладом застосування систем з ЧПУ першої групи являються 

свердлувальні, розточувальні і координатно-розточувальні верстати. 

Системи ЧПУ другого типу застосовуються в різних токарних, 

фрезерних і круглошлифовальных верстатах. До третьої групи 

належать системи ПУ різних багатоцільових токарних і 

свердлувально-фрезерно-розточувальних верстатів. 

На базі ЧПУ виконана розробка високоефективних 

металорізальних верстатів, оброблювальних центрів, гнучких модулів, 

робототехнічних комплексів і гнучких виробничих систем. 

Оброблювальні центри – це багатоцільові верстати з ЧПУ, 

призначені для виконання декількох видів обробки різанням, оснащені 

ЧПУ і автоматичною зміною інструменту. Багатоцільові верстати або 

оброблювальні центри набули поширення останніми роками. Вони 
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забезпечують виконання різних операцій завдяки автоматичній зміні 

різальних інструментів. 

Оброблювальні центри є високоавтоматизованими верстатами з 

програмним управлінням, додатково забезпеченим інструментальним 

магазином (до 138 інструментів). За заданою програмою на 

оброблювальному центрі можна здійснювати автоматичне 

переміщення заготовок по трьом координатним осям та обертання 

відносно вертикальної осі поворотного столу і дещо інше. 

На оброблювальному центрі можливе виконання майже усіх 

процесів механічної обробки металів різанням. Це дозволяє 

виконувати обробку усіх видів поверхонь корпусних деталей з однієї 

установки з усіх боків (окрім базових поверхонь), причому, обробка 

деталей на оброблювальному центрі, як правило, здійснюється 

остаточно. Продуктивність обробки на оброблювальних центрах в 4-

10 разів перевершує продуктивність обробки на універсальних 

верстатах. 

Агрегатні верстати. Найбільший ефект при створенні гнучких 

систем досягається при використанні агрегатно-модульного принципу 

побудови технологічного і допоміжного устаткування. 

Модульний або агрегатний принцип побудови агрегатних 

верстатів полягає у використанні уніфікованих елементів, керованих 

за числовою програмою і оснащених пристроями з ЧПУ. 

Уніфіковані вузли агрегатних верстатів (поворотні 

хрестоподібні і прямолінійні столи, стійки з шпиндельними бабками 

та ін.) дозволяють отримувати самі різні варіанти компонувань 

верстатів. Так, наприклад, з десяти типових уніфікованих вузлів 

можна отримати до тридцяти різних компонувань верстатів. Кожен 

силовий агрегат оснащується інструментальним магазином і 

механізмом автоматичної зміни інструменту. 

На агрегатних верстатах можлива автоматична комплексна 

обробка деталей за один установ. Таким чином, агрегатні верстати з 

ЧПУ відносяться до класу оброблювальних центрів. 

Гнучкі виробничі модулі (ГПМ), об'єднуючи у своєму складі 

сукупність технічних систем і пристроїв, функціонально необхідних 

для виконання складних технологічних операцій, є гнучкими 

промисловими системами нижнього структурного рівня. 

До складу ГПМ для механічної обробки входять одна або дві 

одиниці основного технологічного устаткування з пристроями ЧПУ і 
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допоміжне устаткування для зміни заготівель і інструменту 

(накопичувач, автооператор або ПР), видалення стружки, контролю 

якості обробки, контролю і підналагоджування технологічного 

процесу. ГПМ, призначений для автономної роботи, в автоматичному 

режимі багаторазово виконує задані цикли обробки, має можливість 

вбудовуватися в ГПС більш високого рівня. 

Гнучкі виробничі модулі – це устаткування, що працює при 

мінімальній участі людини. Вони в автоматичному режимі виконує не 

лише обробку виробу, але і всі контрольні, вимірювальні операції: 

стежить за наявністю інструменту, його цілісністю, мірою зносу, його 

розмірами, положенням виробу в зоні обробки. Розробляються гнучкі 

модулі на базі оброблювальних центрів, токарних і шліфувальних 

верстатів з ЧПУ.  

До складу ГПМ для механічної обробки входять одна або дві 

одиниці основного технологічного устаткування з пристроями ЧПУ і 

допоміжне устаткування для зміни заготовок і інструменту 

(накопичувач, автооператор або виробничий робот), видалення 

стружки, контролю якості обробки, контролю і подналадки 

технологічного процесу. 

Декілька гнучких виробничих модулів, об'єднаних 

автоматизованою системою управління і автоматизованою 

транспортно-складською системою, складають гнучкий виробничий 

комплекс (ГПК). ГПК автономно функціонує протягом заданого 

інтервалу часу і має можливість вбудовування в систему вищої 

системи автоматизації.  

Робототехнологічний комплекс (РТК) – це сукупність одиниці 

технологічного устаткування, промислового робота і засобів 

оснащення, що автономно функціонує і здійснює багаторазові цикли. 

РТК, призначені для роботи в ГПС, повинні мати автоматизовану 

переналадку і можливість вбудовування в систему. Засобами 

оснащення РТК можуть бути: пристрої накопичення, орієнтації, 

поштучної видачі об'єктів виробництва та інші елементи, що 

забезпечують функціонування РТК. 

Найбільшого поширення набули РТК наступних компонувань: 

 одноверстатні, до складу яких входить один верстат, що 

обслуговується підвісним (розташованим над верстатом), підлоговим 

(розташованим поряд з верстатом) або вбудованим у верстаті 

промисловим роботом; 
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 багатоверстатні РТК, що обслуговуються підвісними 

промисловими роботами; компонування устаткування – лінійне або 

лінійно-паралельне; 

 багатоверстатні РТК, що обслуговуються підлоговими 

промисловими роботами з круговим компонуванням устаткування. 

Автоматична лінія (АЛ) – це система, що складається з 

верстатів, транспортних пристроїв, автооператорів та інших 

елементів, забезпечує автоматичне виконання обробки деталей 

відповідно до технологічного процесу без втручання робітника. 

Створення АЛ базується на принципі концентрації операцій, що 

забезпечує найбільшу економічну ефективність. Автоматичну лінію 

прийнято розглядати як одну операцію, а верстати, що входять до 

лінії, – як позиції цієї операції. Позиції автоматичної лінії, через які 

проходить заготовка, можуть мати різне призначення: робочі позиції 

служать для виконання обробки; контрольні позиції – для перевірки 

правильності розмірів і форм, які формуються під час обробки; 

холості позиції – для поворотів заготовки; позиції для очищення 

деталей від стружки. 

Існує декілька напрямів класифікації автоматичних ліній. 

Залежно від структури і способу організації автоматичні лінії 

підрозділяються на синхронні (жорсткі) і асинхронні (гнучкі). 

Робота синхронних АЛ визначається тактом роботи. Такт – це 

проміжок часу між виходом двох чергових деталей. На цих АЛ на 

обробку надходить по одній черговій заготовці, яка передається від 

позиції до позиції. Відмова будь-якого елементу жорсткої АЛ 

призводить до її зупинки. 

На початку (АЛ) знаходиться завантажувальна позиція, на якій 

заготовка закріплюється в спеціальному пристосуванні-супутнику, 

який забезпечує їй орієнтацію відносно інструментів на різних 

позиціях. Заготовка разом із супутником транспортується через всі 

позиції (АЛ).  

Залежно від кількості найменувань деталей, які можуть 

виготовлятися на (АЛ), жорсткі лінії поділяються на не 

переналагоджувані (для обробки однієї деталі в умовах масового 

виробництва) і переналагоджувані ( для групової обробки деталей в 

умовах серійного виробництва). 
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Для нормальної роботи на робочих місцях асинхронних (АЛ) 

створюються запаси заготовок за допомогою накопичувачів. 

Незалежно від того, що закладено в конструкцію верстата з ЧПУ 

або гнучкого виробничого модуля, ці пристрої є досить дорогими і 

виправдовують витрати на їх виготовлення тільки при активній 

експлуатації мінімум у дві зміни. Для огляду верстата, проведення 

профілактики, усунення можливих непередбачених ситуацій та інших 

робіт, необхідних для забезпечення подальшої нормальної роботи 

верстата, досить однієї зміни. 

Як підтверджує світовий досвід, найраціональніше одну зміну 

(першу) відвести для профілактики і всіх інших організаційних 

заходів, а дві інші, вечірню та нічну, працювати в режимі безлюдного 

виробництва. 

Звільнення людини від роботи у вечірні та нічні години  має 

велике соціальне значення. Та і сама праця на такому підприємстві 

носитиме вже інший характер: верстатник позбавляється від 

монотонної роботи і стає фактично оператором, обслуговуючим групу 

верстатів. У нього з'являється час для творчої діяльності, скажімо, для 

участі в складанні програм для виготовлення наступної деталі, іншої 

конструкції. 

 

Металообробні верстати та різальні інструменти 

Для того, щоб різноманітні і численні верстати могли ефективно 

працювати, вони мають бути забезпечені відповідним різальним 

інструментом,  здатним сформувати необхідну якість оброблених 

поверхонь деталі. 

Дослідження в області теорії різання металів розкрили і науково 

обґрунтували процеси, які відбуваються в зоні обробки та ін. Це 

забезпечило науковий підхід до конструювання різальних 

інструментів, вибору геометрії і матеріалів інструментів, а також до 

визначення оптимальних режимів обробки. Різноманітність верстатів і 

методів обробки визначають і різні геометричні форми різальних 

інструментів, рис. 5.1. 

Проте, окрім геометрії інструменту, до його найважливіших 

характеристик належать твердість, міцність і зносостійкість, а ці 

характеристики визначаються вибором матеріалу різального 

інструменту. Для забезпечення процесу різання твердість і міцність 
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матеріалу різального інструменту мають бути вище, ніж у 

оброблюваної деталі. 

 

 
1 – різець з механічним кріпленням пластинки твердого сплаву; 2 – гвинтове свердло; 

3 – зенкер з конічним хвостовиком, оснащений твердосплавними пластинками; 

4 – торцева насадна фреза зі вставними ножами, оснащеними твердим сплавом; 

5 – машинна розгортка з твердосплавними пластинками; 6 – плашка; 7 – гвинторізна 

голівка з круглими гребінками; 8 – черв'ячна фреза; 9 – шліцьове протягання; 

10 – різцева голівка для обробки конічних коліс з круговим зубом; 11 – мітчик; 

12 – зуборізальний довбач із спіральними зубами 

Рисунок 5.1 – Основні типи металорізальних інструментів 

 

На початку ХХ ст. була розроблена перша високолегована 

інструментальна сталь. Ця сталь мала легуючі присадки – 18% 

вольфраму, 4,5% хрому і 1% ванадію. В порівнянні з вуглецевою нова 

сталь мала значно вищі фізико-механічні властивості, особливо 

температуростійкість і зносостійкість. 

Металорізальні інструменти, виготовлені із цієї сталі, могли 

обробляти сталі і чавуни зі швидкостями різання до 30-60 м/хв. (у 2-

2,5 разів вищу, ніж до цього). Завдяки швидкісним характеристикам 
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нова розроблена сталь дістала назву швидкорізальної сталі. Її хімічний 

склад вона відповідає сучасній марці Р18. 

Вольфрам – основний легуючий елемент швидкорізальних 

сталей – дефіцитний матеріал. В період Великої Вітчизняної війни 

через нестачу вольфраму отримав застосування новий матеріал – 

швидкорізальна сталь марки Р9, що містить 9% вольфраму. 

Металорізальні інструменти, оснащені твердосплавними 

пластинками, могли обробляти сталі і чавуни зі швидкостями в 2-3 

рази вищими, ніж інструменти із швидкорізальних сталей. Таким 

чином, поява нових інструментальних матеріалів – твердих сплавів – 

знову стало причиною чергового стрибка в області верстатобудування 

і механічної обробки деталей машин. Знову зросли швидкості і 

потужності верстатів. Частота обертання шпинделів підвищилася до 

2000 об/хв. Потужність, наприклад, токарних верстатів досягла 13-15 

кВт. Це підвищило продуктивність праці і економічність обробки 

металів різанням. Відтоді не було розроблено нових композиційних 

інструментальних матеріалів на металевій основі, які мали б  вищі 

фізико-механічні властивості. 

Виробляючи спроби підвищити міцність і зменшити крихкість 

мінералокераміки легуванням деякими тугоплавкими металами, вчені 

отримали нову підгрупу метало мінеральних інструментальних 

матеріалів, названих керметами. Пошуки досконаліших композицій 

керметів тривають досі, але поки що їх властивості не дозволяють 

широко застосовувати ці матеріали як інструментальні. 

Технологія виробництва перших вольфрамокобальтових 

твердих сплавів полягала в розплавлені компонентів і відливанні 

пластинок, які потім припаювали до корпусу інструменту. 

Дослідження різців з припаяними пластинками литого твердого 

сплаву показали, що їх різальні властивості не набагато вищі, ніж у 

інструментів з швидкорізальних сталей. Справа змінилася, коли 

дослідники перейшли до застосування методів порошкової металургії 

(пресування подрібнених в пил компонентів). Твердосплавні 

пластинки, виготовлені за цією технологією, мали високі фізико-

механічні властивості і виявилися дуже ефективним 

інструментальним матеріалом. Така технологія використовується і в 

наш час. 

Різальні інструменти, оснащені твердосплавними пластинами, 

стали поступово витісняти інструменти із швидкорізальних сталей. 
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Спочатку твердосплавними пластинками оснащувалися різці, дещо 

пізніше – фрези, розгортки.  

Для отримання високої якості оброблених поверхонь різцями з 

лезами з синтетичних алмазів і эльбора, верстати повинні мати високу 

жорсткість і вібростійкість. 

Ті великі і активні зміни, які відбуваються в техніці, 

верстатобудуванні і матеріалознавстві, визначають необхідність 

подальшого пошуку шляхів вдосконалення оброблювальних 

інструментів і технологій.  

Вже нині доводиться обробляти матеріали, технічні 

характеристики яких вищі, ніж у різальних інструментів. Дозволяють 

розв'язати цю проблему нові технології і установки, що базуються на 

електрофізичних методах обробки. 

 

Устаткування для немеханічних методів обробки 

Окрім механічної обробки, заснованої на формоутворенні 

деталей за допомогою процесів різання, на сучасних виробництвах 

досить широко використовуються електрохімічні і електрофізичні 

методи обробки. 

Необхідність використання цих методів визначена рядом 

технологічних причин. Вони потрібні для обробки матеріалів, які 

неможливо або важко обробити традиційними методами, або для 

виконання таких технологічних операцій, які або не здійснимі, або 

важко здійснимі різальним інструментом. 

Загальним для всіх цих методів є те, що вони засновані на 

різних процесах безпосередньої енергетичної дії на оброблювані 

поверхні заготівель. 

Природно, що для кожного методу, а часто і для окремих 

технологічних операцій, доводиться конструювати спеціальне 

устаткування. Проте це виправдано в двох випадках: 

 по-перше, коли виконати роботу іншими способами 

неможливо; 

 по-друге, коли пропонований новий метод має певні переваги 

(наприклад, скорочення виробничих площ, підвищення економічних 

показників та ін.). 
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До променевих методів обробки відносяться лазерна і 

електронно-променева. Для обох методів характерне використання 

променя як робочого інструмента. 

Устаткування для цих методів обробки істотно відрізняється і 

своїм обладнанням, і умовами роботи, і характером робочих процесів. 

Найбільше поширення одержали твердотілі лазери з імпульсним 

накачуванням і молекулярні СО2-лазери. Імпульсно збуджувані 

рубінові і неодимові (стекло з неодимом і іттрій-алюмінієвий гранат 

(ІАГ) з неодимом) лазери, що використовуються в електронній 

технології і обробці матеріалів, застосовують також для одержання 

точково-зварних невеликих металевих елементів і для свердлення 

малих отворів в металах, алмазах, рубінах і кераміці. 

Незамінні лазери при необхідності отримання малих отворів 

діаметром до 10 мкм. Техніка лазерного свердління малих отворів 

використовується при виготовленні алмазних філь'єр для виробництва 

тонкого дроту, рубінових і сапфірових годинникових каменів. 

Переваги лазерних установок. Лазерні установки значно менші 

за габаритами, ніж металорізальні верстати, у багатьох випадках 

забезпечують вищу продуктивність і економічність. Нові технології на 

базі лазерів не лише розширюють  можливості методів обробки, але і 

значно підвищують ефективність технологічних процесів. Їх 

застосування скорочує об'єми традиційної механічної обробки, 

зменшує витрати на металорізальне устаткування та ін. 

Використання нових надзвичайно міцних матеріалів у сучасній 

техніці сприяло поширенню і подальшому розвитку методів обробки 

електрофізичними та електрохімічними методами. 

Перше устаткування для обробки деталей комбінованою дією 

електрохімічних та механічних засобів з’явилися ще у 1930-1931 

роках. Перший промисловий екземпляр верстата для заточки різців у 

рідкому склі та розчинах хлористого натрію було виготовлено у 1943 

році. Найбільше розповсюдження одержали верстати для 

електроерозійної, анодно-гідравлічної та ультразвукової обробки. 

Верстати, виготовлені в СРСР і за кордоном, орієнтовані на 

обробку фасонних складних поверхонь, прошивку отворів діаметром 

до 5мм, для зняття задирок та ін. Велика частина верстатів, 

використовуваних заводами, проектувалось і виготовлялось 

безпосередньо цими ж заводами по своїм проектам і по проектам НДІ 

КБ. 
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Особливістю устаткування для цих методі обробки є їхня 

максимальна спеціалізація. Перш за все, вони орієнтовані на певні 

методів обробки. Окрім того, багато деталей потребують спеціального 

обладнання і пристосувань. Спеціальні верстати, наприклад, 

використовувалися при виготовлені колінчастих валів, для обробки 

робочого профілю пера турбінних лопаток та ін. 

В деяких випадках спеціалізоване обладнання отримували 

шляхом модернізації універсального. Вченими Запорізького 

машинобудівного інституту розроблено багато устаткування для 

електроконтактної обробки деталей на базі універсальних верстатів. 

Наприклад, для використання електроконтактної обробки при ремонті 

корінних та шатунних шийок колінчатих валів розроблені пристрої 

для модернізації круглошліфувальних верстатів; для 

електроконтактної обробки зубчатих коліс шляхом обкатки на базі 

зубофрезерного верстата розроблена принципово нова конструкція 

установки та інші пристрої.  

Верстатобудівельна промисловість випускає також верстати для 

сумісної алмазно-абразивної та ультразвукової прошивки отворів, для 

виготовлення твердосплавних штампів і обробки деталей із особливо 

твердої сталі. 

Умови експлуатації верстатів для електрохімічної обробки і 

особливості технологічного процесу вимагають підвищеної уваги і 

спостереження в порівнянні із звичайним металорізальним 

устаткуванням. 

 

Контрольні питання 

 

1. Оброблювальне устаткування, його призначення і роль в 

розвитку машинобудуванні. 

2. Металорізальні верстати, їх класифікація. 

3. Верстати з ЧПУ, конструктивні особливості і сфера 

застосування. 

4. Принцип агрегатування і його використання у 

верстатобудуванні. 

5. Автоматизація оброблювального устаткування і його вплив 

на підвищення ефективності виробничих процесів. 

6. Різальні інструменти призначення і різновиди. 

7. Устаткування для немеханічних методів обробки. 
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ТЕМА 6. МЕТОДИ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ 

 

Під обробкою мається на увазі зміна форми, розмірів і якості 

початкового матеріалу з метою надання йому необхідних для 

експлуатації характеристик. 

Нині у розпорядженні технологів знаходиться велика 

різноманітність методів обробки. Сучасні методи обробки 

класифікуються за способами видалення припусків, за видами 

різальних інструментів, за точністю обробки та ін. 

Методи обробки поділяються на три групи: 

 механічна обробка; 

 електрофізичні та електрохімічні розмірні методи обробки; 

 зміцнювальна обробка (без видалення припуску). 

 

Вибір методу обробки деталі виконується з урахуванням таких 

основних факторів: 

 фізико-механічних характеристик матеріалів; 

 величина припусків на обробку; 

 заданої точності обробки; 

 необхідних характеристик поверхневого шару деталі; 

 продуктивності та собівартості методу обробки. 

 

Механічна обробка матеріалів різанням 

Механічна обробка матеріалів різанням має трьохсотрічну 

історію, але вона і в теперішньому часі є одним з найбільш поширених 

методів. Механічна обробка різанням здійснюється на макрорівні – 

видалення шару матеріалу з поверхні заготовки виконується за 

рахунок його руйнування на певній глибині за допомогою різального 

інструменту (різців, свердел, фрез, протяжок та ін.).  

Режими різання визначаються фізико-механічними 

характеристиками матеріалу, глибиною різання і величиною заданого 

припуску. 

Залежно від геометричних форм і розмірів деталей механічна 

обробка виконується точінням, фрезеруванням, свердлінням, 

простяганням, шліфуванням та іншими методами. 
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Токарна обробка належить до високоефективних універсальних 

методів обробки деталей тіл обертання (рис. 6.1). Вона виконується за 

допомогою різців різного типу. 

Цей метод обробки, зазнавши багато змін разом з 

оброблювальним устаткуванням, оснащенням і різальними 

інструментами до теперішнього часу залишається одним з найбільш 

поширених і затребуваних методів обробки.  

 

 
Рисунок 6.1 – Схеми основних методів токарної обробки 

 

Розрізняють токарну чорнову, напівчистову, точну і тонку 

токарну обробку залежно від необхідної точності і якості 

оброблюваних поверхонь. 

Останні зміни до токарної обробки внесли верстати з ЧПУ і 

використання високоміцних алмазних інструментів, які дозволили 
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значно змінити структуру технологічних операцій і підвищити 

режими різання. 

Фрезерування – високоефективний метод обробки, що дозволяє 

обробляти по-різному орієнтовані плоскі поверхні, пази, уступи, 

канавки, а також фасонні поверхні. Основні типи фрез і види робіт, що 

виконуються на фрезерних верстатах, приведені на рис. 6.2. 

 

 
V – головний рух різання; S пр. – подовжня подача інструменту; 

Sв – вертикальна подача 

Рисунок 6.2 – Фрезерування різних поверхонь та характер рухів 

інструментів 

 

Робочий інструмент – фрези – багатолезовий інструмент, кожен 

зуб якого, як клин, врізається в оброблювану поверхню. 



69 
 

Обробка отворів лезоподібним інструментом. На відміну від 

точіння, заготовка при виконанні обробки отворів залишається 

нерухомою, а обидва рухи (обертання і подача) надаються 

інструменту (рис. 6.3). 

Обробка отворів на свердлувальних верстатах виконується 

різними інструментами залежно від необхідної точності і якості 

оброблюваних поверхонь. Основні інструменти – свердла, зенкери, 

розгортки, мітчики і плашки. 

 

 

 

 

 
n – частота обертання інструменту; Sв – вертикальна подача 

Рисунок 6.3 – Інструменти та їхні рухи при обробці отворів на 

свердлувальних верстатах 

 

Свердлінням отримують отвори в суцільному металі або для 

чорнової обробки отворів, отриманих в заготівлях (рис. 6.3а-в). 

Обробка грубих отворів обмежується часто одним свердлінням. Для 

точних отворів свердління – це попередній метод обробки. 



70 
 

Зенкерування застосовують або після свердління, або для 

обробки литих або прошитих отворів (рис. 6.3г). 

Розгортання отворів застосовується зазвичай як метод 

остаточної обробки або як метод, передуючий хонінгуванню. 

Розгортання не виправляє відведення і зміщення осі отвору. 

Застосовується тільки для отримання точного діаметрального розміру. 

Для обробки плоских поверхонь, перпендикулярних осі отвору, 

використовується цекування (рис. 6.3д-ж). 

Простягування застосовують для обробки отворів і пазів будь-

якого перерізу і зовнішніх поверхонь. Застосування простягання 

дозволяє спростити обробку, оскільки у багатьох випадках одне 

протягання замінює декілька інструментів. Продуктивність 

простягання в 8-10 разів вища, ніж при фрезеруванні, проте висока 

вартість інструменту виправдовує його застосування лише в умовах 

масового і багатосерійного виробництва. 

Простягання використовується для обробки зовнішніх і 

внутрішніх поверхонь. Короткі протяжки, які не простягаються, а 

проштовхуються через отвір, називаються прошивками. 

Шліфування – це процес різання матеріалу за допомогою 

абразивного інструменту. При шліфуванні роль численних різців 

виконують зерна абразивного матеріалу шліфувального круга. Для 

виготовлення абразивних інструментів використовуються як природні 

(корунд, алмаз, наждак), так і штучні матеріали (електрокорунд, 

корунд кремнію і бору, синтетичні алмази та ін.). Типові схеми 

обробки деталей шліфуванням приведені на рис. 6.4. 

 

 
Рис. 6.4 – Типові схеми шліфування 
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Для обробки зовнішніх і внутрішніх поверхонь обертання 

використовується кругле шліфування (рис. 6.4б,в), для площин – 

плоске шліфування (рис. 6.4а). 

Для остаточної обробки високоточних деталей 

використовуються тонке точіння і фрезерування, хонінгування, 

суперфінішування, полірування, доведення і інші методи. 

 

Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів 

З'явилася необхідність обробляти надтверді матеріали, 

характеристики яких близькі або навіть перевищують твердість 

різальних інструментів (тверді сплави, зносостійкі сплави, рубін, 

сапфір, алмази та ін.). Обробка матеріалів, які мають надзвичайно 

низьку в'язкість (свинець і його сплави), методами різання також 

ускладнена, а іноді неможлива. Складно обробляти такі матеріали, які 

під час обробки різанням одержують значне зміцненню (жароміцні, 

нержавіючі і деякі інші сплави аустенітного класу). 

Окрім цього, з'явилася необхідність виконувати обробку таких 

конструктивних елементів в деталях, які неможливо здійснити 

традиційними методами (наприклад, виготовлення отворів з 

криволінійною віссю; отворів не круглого перерізу або дуже малих 

діаметрів). Не менше технологічних проблем  і при обробці заготовок 

з низькою жорсткістю (наприклад, порожнистих валів діаметром 200-

300мм з товщиною стінок 1,5-2мм) і деталей складної форми (типу 

лопаток гідронасосів). 

Залежно від характеру процесів електрофізичні та 

електрохімічні методи обробки можна поділити на чотири групи:  

 електроерозійні методи обробки струмопровідних матеріалів, 

які включають електроіскрову, електроімпульсну і анодно-механічну 

обробку; 

 електрохімічна обробка, яка побудована на процесі анодного 

руйнування поверхневого шару заготовки в електроліті; 

 ультразвукова обробка, яка базується на імпульсній дії 

інструменту на заготовку через робоче середовище, що містить 

абразивний порошок; 

 променеві методи обробки – електронно-променева і лазерна. 
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Особливістю електрофізичних і електрохімічних методів 

обробки є те, що зміна розмірів і форм деталей відбувається під дією 

різних енергетичних, фізичних і хімічних чинників на атомарному 

рівні на відміну від процесу різання, який здійснюється на 

молекулярному рівні. 

 

Електроерозійні методи обробки 

Електричними способами обробки називають такі види обробки, 

при здійсненні яких видалення слою металу або зміна структури і 

якості поверхневого шару деталі є наслідком термічного, хімічного 

або комбінованого процесу від дії електричного струму, який 

підводиться безпосередньо (гальванічний зв'язок) до деталі і 

інструменту. При цьому перетворення електричної енергії в інші види 

енергії відбувається безпосередньо в зоні обробки, утвореної 

взаємодіючими поверхнями інструменту та оброблюваної деталі. 

Електрична обробка включає електроерозійні, електрохімічні, 

комбіновані електроерозійно-хімічні і електромеханічні способи 

обробки (рис. 6.5). 

 

 
Рисунок 6.5 – Класифікація електричних методів обробки металів 

 

При електроерозійній обробці знімання металу та зміна 

властивостей поверхні деталі є результатом термічної дії 
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електричного струму. 

У свою чергу, електроерозійні способи обробки металів за 

призначенням поділяються на: 

а) електроерозійну розмірну обробку металів (знімання металу і 

надання заготовці заданої форми і розміру); 

б) електроерозійне зміцнення або покриття (зміна властивостей 

поверхневого шару). 

Нині відомі і застосовуються наступні методи електроерозійної 

обробки : електроіскровий. електроімпульсний та електроконтактний. 

Електроіскровий метод обробки металів заснований на їх 

руйнуванні дією імпульсного електричного розряду, що виникає при 

проходженні електричного струму в зоні обробки. Руйнування і 

видалення металу відбувається в результаті концентрованого 

тепловиділення, яке плавить і випаровує метал і супроводжується 

значною механічною ударною дією, в результаті розкладання рідкого 

середовища в зоні обробки. Процес здійснюється в рідкому 

середовищі – гасі, мало в'язкому мінеральному маслі та ін. Рідке 

середовище повинне мати незначну в'язкість і бути хімічно 

нейтральним до матеріалу заготовки. Оброблювану заготовку 

підключають до позитивного, а електрод-інструмент до негативного 

полюсу генератора імпульсів. На поверхні анода відбуваються глибокі 

структурні і хімічні перетворення. Ударна хвиля, що утворюється, 

поширюється від центру вибуху в товщу металу, деформуючи 

кристали. В результаті обробки утворюється зміцнений поверхневий 

шар, що підвищує зносостійкість і корозійну стійкість поверхні. 

Цей процес дозволяє вести обробку отворів різних перерізів, 

щілин і прорізів розміром від 0,15-0,3 мм, а також виконувати 

заточування і зміцнення інструментів, шліфування та ін. 

Електроіскровим методом можна обробляти усі струмопровідні 

матеріали будь-якої твердості. 

Електроімпульсна обробка металів відрізняється від 

електроіскрової більшою повільністю і потужністю імпульсного 

розряду і деякою відмінністю його формування. Збільшення 

потужності розряду дозволяє підвищити продуктивність процесу. 

Електроімпульсний спосіб обробки має кращі техніко-

економічні показники і більш широку сферу застосування, в порівняні 

з електроіскровою. Цей метод обробки при виконанні прошивочно-

копіювальних робіт дозволяє підвищити швидкість знімання металу в 
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5-10 разів (на жорстких режимах), понизити знос інструменту від 5 до 

20 разів і зменшити енергоємність у 2-3 рази.  

Електроімпульсний спосіб дозволяє виконувати прошивку 

отворів будь-якої форми, виготовляти і відновлювати струмки 

штампів, прес-форм, обробляти деталі із спеціальних важко 

оброблюваних струмопровідних матеріалів, витягати зламаний 

інструмент і кріплення з великих корпусних і дрібних деталей. 

Діаметр прошивних отворів лежить в межах 2 – 20 мм. 

Електроконтактна обробка металів є одним з різновидів 

електроерозійної обробки. Серед електрофізичних і електрохімічних 

методів електроконтактна обробка має порівняно просте 

устаткуванню і технології. 

 

Електрохімічна розмірна обробка 

Розвиток технології електрохімічної розмірної обробки 

проходить у напрямі вдосконалення трьох різновидів цього методу: 

анодно-гідравлічної, анодно-механічної і анодно-абразивної обробки. 

Загальним для усіх різновидів є однаковий механізм знімання 

(руйнування, видалення) металу шляхом анодного розчинення. 

Відрізняються ці процеси способом видалення продуктів анодного 

розчинення, що утворюються при електролізі. 

При анодно-гідравлічній обробці продукти анодного розчинення 

віддаляються потоком електроліту, рухомим між нерухомими 

електродами – деталлю і інструментом. Для анодно-механічної 

обробки характерне відносне переміщення електродів, коли 

електричний електрод-інструмент подібно до скребка видаляє з 

поверхні деталі анодну плівку. Третій різновид розмірної 

електрохімічної обробки – відрізняється тим, що продукти електролізу 

віддаляються за допомогою абразивного інструменту. 

Анодно-гідравлічна обробка. Нині технологічний процес анодно-

гідравлічної обробки складається із трьох видів технологічних 

операцій, що відрізняються між собою метою, умовами і показниками 

процесів. До них належать формоутворення, прошивка і протягання, 

зачистка задирок. Найбільш освоєною операцією анодно-

гідравлічного формоутворення є обробка профілю турбінних лопаток 

із жароміцних і титанових сплавів. Нині цей метод обробки практично 

замінив обробку на копіювально-фрезерних верстатах, що раніше 

застосовувалася, майже на всіх заводах. Окрім турбінних лопаток, за 
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допомогою електрохімічного формоутворення виготовляються 

різноманітні деталі, що мають складний профіль. У вітчизняній і 

зарубіжній практиці цей метод застосовується також для обробки 

порожнин штампів і прес-форм. 

Анодно-механічна обробка металів здійснюється тепловою і 

хімічною дією електричного струму між електродами, зануреними в 

рідке робоче середовище. Робоча рідина – це рідке скло, розбавлене 

водою. Заготовка з'єднується з позитивним полюсом (анод), а 

інструмент з негативним (катод). На робочій поверхні інструменту є 

пази, що сприяють видаленню продуктів ерозії із зони обробки. Під 

впливом електричного струму і робочого середовища на поверхні 

анода утворюється плівка, електричний опір якої значно вище опору 

робочої рідині. Ця плівка перешкоджає безпосередньому контакту 

інструменту з оброблюваною заготовкою. При відносному 

переміщенні інструменту (чи заготівки) під певним тиском він 

стикається з найбільш високими виступами мікронерівностей 

заготовки, де і відбувається стирання анодної плівки. Остання 

стоншується, електричний опір в місцях стирання падає, і увесь струм 

проходить через ці стоншені ділянки. У місцях проходження струму 

виділяється тепло, яке оплавляє мікровиступи поверхонь заготовки. 

Оплавлення відбувається миттєво, що унеможливлює загального 

нагріву заготівки. Після оплавлення на поверхні залишаються лунки, 

які заповнюються робочою рідиною і там знову утворюється анодна 

плівка. В цей час інструмент зближується з іншими виступами 

мікронерівностей, які також оплавляються. 

Анодно-абразивна обробка. Спільна дія електрохімії та абразиву 

дозволила значно розширити сферу ефективного використання 

розмірної електрообробки. Особливістю такого процесу є 

використання абразивного інструменту для видалення плівки 

анодного розчину з поверхні оброблюваної деталі. Нині цей вид 

обробки використовується в багатьох технологічних процесах для 

шліфування, заточки, полірування і галтування деталей та 

інструментів. Область використання і технологічні показники 

залежать від характеру абразивного інструменту. 

 

Променеві методи обробки 

Лазерна обробка. Порівняно недавно лазерне випромінювання, 

як термін, не існувало взагалі, а тепер на базі цього відкриття створені 
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винаходи, сфера застосування яких надзвичайно широка – від очної 

хірургії до термоядерної енергетики. Створення лазера було 

зумовлене розвитком нового напряму фізики – квантової електроніки. 

Особливості лазерного випромінювання. На відміну від інших 

джерел енергії лазер випускає пучок монохроматичного 

випромінювання виключно в напрямі, визначеному віссю оптичного 

резонатора. Кут розходження пучка дуже малий, зазвичай в межах 

декількох мілірадіанів. Вся потужність, що випускається джерелом, 

може бути доставлена в будь-яку точку простору, введена в оптичну 

систему, використана для взаємодії з матеріалами. Одночасно це 

випромінювання, яке характеризується великою просторовою 

когерентністю, можна досить просто, майже ідеально сфокусувати на 

майданчику в декілька міліметрів. При цьому поверхнева щільність 

енергії досягає значень 108-1012 Вт/cм2, а поверхнева щільність 

енергії для імпульсно працюючих лазерів 104-108 Дж/cм2 . 

Вказані особливості лазера роблять можливим безпосереднє і 

ефективне його  використання для обробки матеріалів: різання, 

свердління, зварювання, нагрівання, загартовування, плавлення і 

випару. 

Лазерна техніка забезпечує можливість отримання точкових 

зварних з'єднань різних металів, тонких дротів і напівпровідникових 

елементів з деякими діелектриками. Лазерне точкове зварювання 

дозволяє отримувати нові, досі нездійсненні зварні з'єднання деяких 

металів і напівпровідників. Наприклад, золото, платина або алюміній 

легко зварюються з кремнієм і германієм. По відношенню до інших 

металів (цинку, олову, алюмінію, танталу або вольфраму) лазер не 

забезпечує якісного зварювання. 

До позитивних якостей лазерного зварювання також належить 

безконтактна дія, мала тривалість і мала область дії. 

Лазерна техніка в машинобудуванні. В машинобудуванні лазери 

знайшли широке застосування. Вони використовуються для вирізки 

деталей складної форми, прецизійного зварювання і пайки малих 

деталей, зварювання металів і пластмас, перфорації деталей, 

маркування виробів і нанесення растрових і векторних зображень на 

металах, деревині і пластмасах, гравіювання табличок та ін. 

Ефективне різання лазером неметалічних матеріалів. Різання 

лазером пластмас завтовшки до 25 мм при швидкості різки 0,1 м/хв 

забезпечує для більшості матеріалів різ з паралельними і плоскими 



77 
 

стінками, без деформацій і напруги. Різання полягає у випарі 

пластмаси і на відміну від механічних методів не утворює забруднень 

у вигляді пилу і дрібних відходів матеріалу. 

Інша цікава можливість застосування – швидке вирізування в 

гумі і деяких інших штучних матеріалах отворів діаметром від 1 до 15 

мм. Наприклад, час вирізування СО2-лазером отворів в гумі завтовшки 

2 мм складає від 20 до 200 мс залежно від діаметру отвору. 

Пучок СО2-лазера використовується також для різання труб з 

кварцу або скла ( з попереднім підігріванням або без нього). 

Інші області використання лазерів. Лазери знайшли 

застосування в електронній промисловості і медицині, в 

інформаційній техніці для передачі сигналів і інформації, а також як 

нівеліри, далекоміри, лазерні рівні. Зараз лазерне випромінювання 

використовується також для виготовлення мікросхем, для 

балансування дрібних деталей механізмів та ін.  

З'явилася можливість концентрувати лазерне випромінювання 

на дуже малих ділянках живої тканини, викликаючи в них оборотні 

або безповоротні фізико-хімічні перетворення. Таку дію можна 

одержати навіть на окремих ділянках живої клітини, спостерігаючи 

при цьому за змінами її життєздатності. Розроблені конструкції 

обладнання та пристроїв для лазерної терапії, для операційного 

лікування очей та ін. 

Використовується лазер і в науково-практичних цілях. Були 

розроблені нові методи лазерного зондування різних параметрів 

атмосфери, які мають істотні переваги в порівнянні з методами 

радіозондування. Лазерні методи дослідження дозволяють отримувати 

практично миттєво дані про температуру, щільність і газовий склад 

атмосфери. 

Вивчається можливість використання лазера для управління 

термоядерним синтезом з виділенням корисної енергії. 

Електронно-променева обробка матеріалів. Суть процесу 

полягає в тому, що електрони, які випромінюються нагрітим катодом, 

фокусуються у вузький пучок і прямують на заготовку, яка служить 

анодом. Діаметр пучка може бути сфокусований до 0,005 мм, 

температура в зоні обробки досягає 6000 С0, внаслідок чого навіть 

найбільш тугоплавкі метали плавляться і випаровуються. Метод 

використовується для отримання отворів, щілин або різання алмазів, 

рубінів, твердих сплавів. 
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Електронно-променеве зварювання. Найбільш поширеним 

методом електронно-променевої обробки в сучасній техніці є 

електронно-променеве зварювання, незамінне при необхідності 

отримання зварних з'єднань у важкодоступних місцях і для 

одночасного зварювання декількох поверхонь. 

 

Методи поверхнево-пластичного деформування 

Обов'язковою умовою для застосування цих методів є наявність 

високої пластичності оброблюваного матеріалу, що дозволяє 

деформувати матеріал без руйнування. Обробка металів методами 

пластичної деформації забезпечує економію металу і підвищує фізико-

механічні характеристики деталей. 

Розрізняють формотворні та зміцнювально-калібруючі методи 

пластичної деформації. Для підвищення ефективності і 

продуктивності механічної обробки матеріалів на робочих поверхнях 

деталей виробів, устаткування і інструменту створюють міцний 

зносостійкий шар, що дозволяє збільшити втомну міцність, корозійну 

стійкість і зносостійкість. 

Формотворчі методи пластичної деформації застосовуються 

для отримання фасонних поверхонь деталей з невеликим коливанням 

розмірів в оброблюваній зоні. Наприклад, для одержання шліцьових 

валів, формування зубчастих вінців коліс, різьб, рифлених поверхонь і 

тому подібне. 

Накатування різьблень. Накатування різьб – високоефективний 

метод обробки деталей, які мають різьбові поверхні, але його 

використання виправдане лише в умовах масового виробництва через 

дорогий інструмент. 

Накатування зубчастих вінців. Зуборізні операції належить до 

складних і трудомістких механічних операцій, пов'язаних з 

необхідністю видалення великої кількості матеріалу в стружку при 

формуванні западин між зубцями. 

Використання накатування зубців і шліц має очевидні переваги 

порівняно з іншими методами обробки. Цю операцію можна віднести 

до прогресивних безвідходних технологій, оскільки при накатуванні 

зубців зменшується і витрата металу, і час обробки. Накатування 

зубців виконується як в холодному ( при модулі до 1мм), так і в 

гарячому стані (для модулів від 1 до 10 мм). При цьому 

використовується метод обкатки, тобто відтворюється зачеплення 
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пари зубчастих коліс із заданим передавальним відношенням. Для 

отримання коліс високої точності спочатку виконують гаряче 

накатування, а після нього  – холодне калібрування. 

 

Зміцнювальні методи обробки 

Зміцнювальні методи обробки є ефективним технологічним 

напрямом підвищення ресурсу деталей машин, що працюють в умовах 

знакозмінних циклічних і повторно-статичних навантажень або 

стирання. 

Зміцнення деталей може здійснюватися різними методами 

зміни: 

1) структури всього об’єму деталі; 

2) хімічного складу поверхневого шару; 

3) структури поверхневого шару; 

4) енергетичного запасу поверхневого шару; 

5) створенням зміцненої плівки на робочих поверхнях деталі; 

6) зміцненням робочої поверхні деталі методами поверхнево-

пластичної деформування; 

7) формуванням регулярного мікрорельєфу робочої поверхні. 

 

Об'ємна зміна структури матеріалу здійснюється 

термообробкою при позитивних температурах (загартуванням, 

відпусткою, поліпшенням, загартуванням ТВЧ, нормалізацією, 

термомагнітною обробкою), або .кріогенною обробкою 

(загартуванням з обробкою холодом, термоциклюванням). 

Методи зміцнення зі зміною хімічного складу поверхневого шару 

деталі здійснюються: 

 дифузійним насиченням (боруванням, ціануванням, 

азотуванням, нітроцементацією та ін.); 

 хімічною і фізико-хімічною дією (хімічною обробкою, іонною 

імплантацією, електроіскровою обробкою і так далі). 

 

Зміна структури поверхневого шару може бути виконана одним 

з приведених нижче методів: 

 механічним (зміцненням вібрацією, фрикційним зміцненням, 

термомеханічною, електромеханічною обробкою, обробкою вибухом, 

дробоструминним методом); 
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 фізико-термічною обробкою (лазерне загартування, плазмове 

загартування); 

 електрофізичною обробкою (електроерозійною, магнітною, 

електроконтактною); 

 наплавленням легувальними елементами з допомогою 

газового полум'я, електричної дуги, , лазерного променю, пучка іонів, 

плазмою та ін.). 

 

Зміцнення зі зміною енергетичного запасу поверхневого шару 

здійснюється: 

 обробкою в електричному полі; 

 обробкою в магнітному полі (імпульсним магнітним полем, 

магнітним полем термомагнітною обробкою). 

 

Зміцнені плівки на робочих поверхнях деталі. Для підвищення 

зносостійкості робочих поверхонь деталей машин широкого 

використовують створення поверхневих зміцнених плівок. 

Зміцнені плівки одержують різними методами: 

 електролітичним осадженням (хромуванням, нікелюванням, 

електрофорезом, никельфосфатуванням, борируваням, 

борохромируваням, хромофосфатируваням); 

 отриманням плівки в результаті хімічної реакції (оксидування, 

сульфідування, фосфатування, нанесення мастильного матеріалу, 

осадження з газової фази); 

 осадженням з пари (термічний випар тугоплавких з'єднань, 

катодно-іонне бомбардування, прямий електронно-променевий випар, 

електронно-хімічний випар). 

Методи поверхнево-пластичного зміцнення. Зміцнення 

поверхневою пластичною деформацією застосовують на фінішних 

операціях технологічного процесу, замість або після термообробки, а 

також замість абразивної обробки. 

Обробка поверхнево-пластичною деформацією (алмазне 

випрасовування, дорнування, обкатка та ін.) дозволяють значно 

підвищити зносостійкість і довговічність деталей, оскільки створюють 

в поверхневих шарах напругу, що розвантажує деталь при роботі. 

Ідея створювати в конструкціях напругу, зворотну по знаку 

прикладеним робочим навантаженням, належить будівельникам. Вони 



81 
 

першими використали цю ідею при отриманні залізобетону – в 

стрижнях арматури до заливки бетону, створювалася напруга 

розтягування. У робочому положенні залізобетонні конструкції 

навантажувалися стискуючими зусиллями, в результаті закладені 

заздалегідь напруга знімалася, і конструкція працювала практично без 

навантаження. 

Робочі поверхні більшості деталей в машинобудуванні в 

навантаженому стані витримують напругу розтягування. 

Використовуючи геніальну ідею будівельників, зміцнення деталей 

машин виконують створенням на робочих поверхнях напруги 

стискання, які зменшують вплив розтягування підвищує довговічність 

поверхні деталі. 

Для цієї мети, в основному, використовують обробку 

поверхневою пластичною деформацією (ППД), яка формує на 

оброблених поверхнях напругу стискання. Поверхнева деформація 

призводить до утворення зрушень в зернах, пружного спотворення 

кристалічної решітки, до зміни форми і розмірів зерен. Інтенсивність 

зміцнення (наклепу) тим вища, чим м'якша сталь. 

Методи поверхневої пластичної деформації підрозділяють на статичні 

і ударні. 

До статичних методів належать: алмазне випрасовування (рис. 6.6а) і 

обробка роликами (рис. 6.10б), а також метод одноразового обтискання 

оброблюваної поверхні (рис. 6.10в) без переміщення центрів дії.  

 

 
 

        а)     б)            в)   г) 

а – алмазне випрасовування; б – Обробка роликами; в – одноразове обтискання 

оброблюваної поверхні; г – ударні методи обробки 

Рисунок 6.6 – Методи поверхневої пластичної деформації 

 

До ударних методів належать: 

 динамічна обробка кульками і роликами; 

 ротаційна обробка; 
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 вібраційна обробка; 

 струменева обробка кульками. 

 

При ударних методах (рис. 6.10г) інструмент, робочі тіла або 

середовище багаторазово впливають на усю оброблювану поверхню 

або на її частину, при цьому сила дії Р в кожному циклі змінюється від 

нуля (чи від деякого значення Р) до максимуму, а у разі локальної 

ударної дії центр деформації може (як і в статичних методах) 

послідовно і рівномірно проходити усю оброблювану поверхню. 

Алмазне вирівнювання є одним з поширених методів 

зміцнювальної обробки і полягає в пластичному деформуванні 

оброблюваної поверхні інструментом-вирівнювачем – алмазним 

кристалом, закріпленим в оправлянні. Алмаз, маючи високу твердість 

і високу теплопровідність, забезпечує низький коефіцієнт тертя; 

високу міру чистоти оброблюваної поверхні. 

Алмазне вирівнювання забезпечує зменшення шорсткості 

поверхні, зміцнення поверхневого шару, підвищення точності розмірів 

і форм деталей (калібрування). 

В результаті пластичної деформації оброблюваної поверхні 

згладжуються початкові нерівності, і утворюється новий мікрорельєф 

поверхні зі значно меншою висотою нерівностей профілю. Розмір 

деталі зменшується на величину пластичної деформації. 

Для конструкцій багатьох деталей характерні змінні діаметри 

внутрішніх і зовнішніх поверхонь, а також радіальні та глухі осеві 

отвори. Ці елементи є значними концентраторами напруги, яка не 

зменшуються алмазним вирівнюванням поверхонь. 

В деталях з конструктивними концентраторами напруги та 

тонкостінних деталях особливо ефективне застосування алмазного 

вирівнювання в самих зонах концентрації (галтелях, канавках та ін.). 

Параметри поверхні і границя витривалості деталі, що формуються 

при вирівнюванні, залежать від режиму вирівнювання: сили, подачі й 

швидкості переміщення вирівнювача. 

Існує декілька способів зміцнення наклепом: механічний і 

пневматичний наклеп дробом, відцентрово-кульковий наклеп, 

накочення кулькою або роликом, накочення вібруючим роликом, 

наклеп механічним карбуванням, розкочування отвору роликом. Ці 

способи засновані на створенні зміцненого поверхневого шару 
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термічно оброблених сталевих деталей і забезпечують підвищення 

втомної міцності. В середньому термін служби деталі після обробки 

наклепом підвищується в 2-4 рази. 

Ультразвуковий наклеп – один з нових методів зміцнення 

деталей пластичною деформацією, застосований в авіаційній техніці. 

Ультразвуковий наклеп одержують шляхом коливання інструменту з 

ультразвуковою частотою і невеликою силою Р. 

В результаті застосування цього методу відбувається зміна 

кінематики ковзання  і характеру взаємодії контактних поверхонь, а 

також підвищується ефективність дії мастила. 

Зміцнення карбуванням здійснюється при ударній дії на 

зміцнювану поверхню спеціального інструменту – чекану. Найбільш 

успішне застосування карбування для зміцнення швів 

металоконструкцій і ступінчастих валів. Метод забезпечує рівну 

міцність галтелей і рівних частин валу. Несуча здатність і 

довговічність валу при зміцненні карбуванням  підвищується 

приблизно в 1,5 разу. 

Успішно застосовуються також такі методи зміцнення як 

обкатка і розкочування роликами, зміцнення струменем дробу та ін. 

Втомна міцність деталі після зміцнення дробом підвищується на 15-

50% залежно від марки матеріалу і режимів зміцнення, а зміни 

розмірів деталей незначні і обчислюються мікронами. 

Основні напрямки розвитку сучасних методів зміцнення:  

1. Кавітаційне вирівнювання (зміцнення з використанням в 

якості робочого зусилля струменю рідини). 

2. Ультразвукова обробка в магнітному полі. 

3. Кріогенне зміцнення та ін. 

Методи поверхневого зміцнення дозволяють суттєво 

підвищувати границі витривалості та довговічності деталей. 

 

Регулярний мікрорельєф поверхні та його формування 

Експлуатаційні властивості деталей і машин в цілому значною 

мірою визначаються характером контакту поверхонь деталей. На 

відміну від ідеальних, поверхні реальних деталей ніколи на бувають 

зовсім гладкими і завжди мають нерівності, які залежно від методів і 

умов обробки поверхні, мають різний характер, розміри і форми, 

утворюючи хвилястість і мікрорельєф поверхні. 
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В результаті фактичний контакт деталей відбувається не по всій 

розмірній поверхні, а на окремих виступах нерівностей, які вже при 

першому навантажені пластично деформуються, змінюючи параметри 

нерівностей і збільшуючи реальну площу контакту. 

Методами поверхнево-пластичного деформування можна 

зменшувати період прироблення в 1,5-3 рази, підвищувати 

зносостійкість до 3-6 разів, знижувати рівень шуму і підвищувати 

плавність ходу контактних рухомих деталей. 

Для досягнення названих ефектів регулярний мікрорельєф має 

бути створений на поверхні однієї з деталей, що сполучаються. 

Відомі наступні сучасні способи отримання регулярного 

мікрорельєфу на робочих поверхнях деталей машин: 

 вібраційне накочування; 

 плоско-вершинне хонінгування; 

 обробка абразивним струменем; 

 накатка; 

 модульованими ультразвуковими коливаннями. 

Метод поверхнево-пластичного деформування забезпечує 

можливість формування регулярного мікрорельєфу на поверхнях 

різної геометричної формі. 

 

Контрольні питання 

 

1. Методи обробки, їх призначення і класифікація. 

2. Обробка матеріалів різанням. 

3. Основні методи механічної обробки, їх особливість. 

4. Електрофізичні і електрохімічні методи обробки та сфери їх 

застосування. 

5. Електроерозійні методи обробки, суть процесів. 

6. Сфери застосування електроерозійних методів обробки. 

7. Променеві методи обробки, їх особливості, сфери застосування. 

8. Лазерна обробка в машинобудуванні. 

9. Формоутворюючі методи поверхнево-пластичної деформації. 

10. Зміцнювальні методи поверхнево-пластичної деформації. 

11. Регулярний профіль поверхні, призначення і методи формування. 
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ТЕМА 7. ОБ’ЄКТИ ІНЖЕНЕРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Перше покоління – машини, що використовували енергію 

людини і живих організмів. Їх ще не називали "машинами", але їхня 

структура вже мала три ланки: джерело енергії, виконавчий орган і 

пристрій для передачі енергії від джерела до виконавчого органа. 

Функціонування механічних пристроїв забезпечувалося фізичною 

енергією людини (чи домашніх тварин). Численні приклади, 

починаючи від плуга до ступального колеса, ілюструють цей період в 

розвитку техніки. 

"Ступальними" колесами, які працювали за принципом лебідки, 

користувалися для підйому вантажів. Рухалися вони за допомогою 

колеса, яке оберталося при пересуванні людей, що знаходилися в 

середині колеса. Залежно від того, в якому напрямі вони крокували, 

відбувався підйом або опускання вантажу 

.Друге покоління –це  машини, що використовують енергію води 

і вітру на базі водяних і вітрових двигунів. Людина, навчившись 

перетворювати енергію води і вітру в механічну енергію, почала 

будувати машини-знаряддя праці. На базі вітряних і водяних двигунів 

були створені машини для різних трудомістких трудових процесів: 

водяні млини: лісопилки, водяні свердла для гармат, водяні молоти та 

ін. Недоліком машин цього покоління було те, що вони могли 

працювати тільки безпосередньо біля джерел енергії. Але вони дуже 

часто були потрібні якраз там, де мало води і немає вітру – в містах, в 

центрі "мануфактур", на шахтах та ін.. В цих випадках, як і раніше, 

застосовувалися пристрої, які використовували біологічну енергію. 

Третє покоління – машини на базі парових двигунів. 

Застосування парових двигунів дозволило створювати  машини, які 

могли працювати в будь-якому місці, там, де була в них необхідність. 

Парові двигуни використовувалися як привід для різних 

робочих машин в цехах і мануфактурі, в шахтах для відкачування 

води і ін. Створення складних трансмісій і передавальних механізмів 

дозволило використовувати парову машину як привід для токарних 

верстатів, ткацьких і прядильних машин та і інших устаткувань, що 

використовувались в трудових процесах різного призначення. 

Використання парових двигунів в конструкціях транспортних 

машин стало новим напрямом їх використання. "Ряд інженерів, не 

виключаючи самого Уатта – цього головного піонера у створенні 
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парових двигунів, – почали проектувати автомобілі, що працюють 

силою пари. Думка про паровий автомобіль зародилася набагато 

раніше за думку про паровоз і залізниці". 

Недоліки перших транспортних пристроїв визначалися і 

невдалим компонуванням машини, і громіздкістю двигуна, і 

помилками в механізмах управління. Але вони проклали шляхи для 

удосконалення перших транспортних машин і усунення цих недоліків. 

Паровий двигун після багаторазових удосконалень став легшим і 

компактнішим. Значні зміни сталися і в конструкціях транспортних 

машин. Так, наприклад, конструкція парового автобуса, рис. 8.6, окрім 

парового двигуна мала ходову частину, механізми передач, крісла 

кочегара, машиніста і пасажирів, систем управління і регулювання 

ходу, корпус, що сполучає усі елементи конструкції та ін. 

Висновок: машини, які використовували парові двигуни, вже 

були складними чотирьох ланковими енергомеханічними системами. 

Парові машини не могли працювати без участі людини. Вони 

вимагали мінімум двох виконавців – кочегара і машиніста. Якщо в 

обов'язки кочегара входило забезпечення процесу безперервного 

горіння в топці, то машиніст зобов'язаний був забезпечувати програму 

і режим роботи машини. Кваліфікація машиніста передбачала 

виконання цілого ряду дій, визначених інструкціями, а, отже, і 

необхідність спеціальної попередньої підготовки. 

Четверте покоління – машини з приводом від реактивних 

двигунів. До машин цього покоління належать дизелі, транспортні і 

робочі машини, які використовують привід з двигунами внутрішнього 

згорання. Поява поршневих двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ) 

дозволила значно вдосконалити машини цього покоління. Як перше 

джерело енергії в цих двигунах використовувалася нафта (для дизелів) 

і продукти її переробки – бензин і гас (для двигунів автомобілів і 

літаків). Конструкція двигунів внутрішнього згорання дозволяла 

забезпечувати автоматичний процес подачі палива і його спалювання 

(зникла професія кочегара). Водій міг один виконати запуск двигуна і 

забезпечувати управління машиною. Удосконалення машин цього 

покоління було спрямоване передусім на підвищення коефіцієнта їх 

корисної дії (ККД). Сама краща парова машина має ККД – 18%, 

дизель – 25%, бензиновий мотор – 40%. 
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ДВЗ, що працюють на бензині, знайшли широке застосування 

при створенні автомобілів і інших транспортних засобів, дозволили 

розширити їх виробництво і використання. 

Двигуни внутрішнього згорання – одна з гілок реактивних 

повітряних двигунів – були новою сходинкою в розвитку 

машинобудування. ДВЗ знайшли дуже широке застосування в усіх 

господарських галузях, у тому числі при створенні робочих 

інструментів і ін. Бензопили і до теперішнього часу успішно 

використовуються у видалених районах при лісорозробках і в 

сільському господарстві. 

Масове виробництво транспортних, сільськогосподарських і 

інших машин стимулювало розвиток машинобудування, і, в першу 

чергу, оброблювальної техніки. У машинобудуванні з'явилися нові 

галузі: двигунобудування, автомобілебудування, авіабудування, 

сільськогосподарське машинобудування та ін.  

Створення спеціальних і спеціалізованих заводів вимагало 

величезної армії виконавців – робітників і інженерів. Формувалися 

абсолютно нові виробничі стосунки і на заводах, і при експлуатації 

нової техніки – нові системи, що визначають взаємний вплив людини і 

машини. 

П'яте покоління – електричні машини і машини з 

електроприводом. 

Машини цього покоління базуються на чудовому винаході XIX 

століття – "динамомашині" (1867 р.). Поява динамомашини, а пізніше 

винахід методів дистанційної передачі енергії визначили появу 

електротехніки, а разом з нею принципово нового покоління машин. 

Винахід Вернером Сименсом електричного струму, можливість 

його отримання з первинних енергетичних джерел і транспортування 

на будь-які відстані, створення широких мереж ліній електропередач 

(ЛЭП) знаменували фактично чергову революцію не лише в 

машинобудуванні, але і в розвитку всієї цивілізації. 

Відтоді і до теперішнього часу електрика є самим поширеним і 

найбільш використовуваним видом енергії в усьому світі. Величезна 

енергетична потреба, як відомо, невпинно зростає і примушує 

постійно розширювати і удосконалювати енергетику. 

Вже перші електричні станції, які були створені для отримання 

електричної енергії, вимагали розвитку енергетичного 

машинобудування. 
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Для потреб самої електротехніки було потрібно ціле сімейство 

різних енергетичних пристроїв, машин і систем: турбін, генераторів, 

трансформаторів, комплектно-розподільчих пристроїв та ін. 

Електричні машини окрім механічних деталей містять також 

необхідні електротехнічні елементи (сердечники, магнітопроводи і 

тому подібне). Конструкції і технологічні процеси виготовлення 

електричних машин мають ряд істотних і принципових відмінностей в 

порівнянні з механічними вузлами і пристроями, тому їх виробництво 

було виділене в самостійну галузь – електромашинобудування. 

Революційна сутність електротехніки полягає в тому, що вона 

дозволила відокремити первинні джерела енергії і початкові стадії їх 

перетворення від машин, які використовують в своїх двигунах 

електричний струм – уже перероблену (зручну) енергію. 

Високі енергетичні показники електричних машин, зручність 

підведення і відведення енергії, екологічна чистота 

електромеханічних процесів, можливість виготовлення машин 

широкого діапазону одиничної потужності, простота і зручність 

обслуговування і управління – основні причини широкого 

застосування електричних машин в усіх областях життєдіяльності 

людини. 

Змінилися і конструкції машин, енергозабезпечення яких 

здійснюється електричною енергією. Їх обов'язковим елементом стає 

електричний двигун, який, споживаючи змінний електричний струм, 

перетворює його в той вид енергії, який потрібний для робочої 

машини. 

Аналіз структури дозволяє характеризувати машини п'ятого 

покоління як електротехнічні системи, що об’єднали в конструкціях 

електричні і механічні елементи. 

Величезне значення мало використання електричних двигунів в 

конструкціях металообробних верстатів, забезпечивши енергетичні 

можливості для швидкого зростання і розвитку технічної бази 

індустрії і всіх галузей машинобудування. 

На цьому етапі розвитку техніки з'явилися і перші елементи 

автоматизації устаткування на базі пневматичних приводів – були 

розроблені і впроваджені у виробництво жорсткі автоматичні лінії, які 

визначили ефективний розвиток масового виробництва машин 

широкого вживання. 
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Наявність зручного електроприводу дозволила створювати 

складніші конструкції машин. До машин цього періоду належить 

поява перших багатофункціональних систем, таких, наприклад, як 

комбайни різного призначення (в сільському господарстві, в побуті) та 

ін. 

Шосте покоління – машини-автомати. 

Характерною рисою машин шостого покоління є використання 

електроніки, що дозволило широко розвинути і застосувати 

автоматизацію машин і процесів в самих різних галузях. 

Машини попередніх поколінь дозволяли зменшувати або навіть 

виключати фізичні навантаження людини в трудових процесах, 

реалізуючи гасло: "Важку працю на плечі машин!". Але вони не могли 

працювати без безпосередньої участі людини. 

Основна особливість техніки шостого покоління полягає в тому, 

що вона на відміну від машин попередніх поколінь передає їм деякі 

функції розумової діяльності людини. 

Вперше функції розумової діяльності за допомогою технічних 

пристроїв були реалізовані в машинах. 

Машинам були передані функції автоматичного виконання 

програм, контролю, управління та ін. В структурі машин сталися 

істотні зміни: з'явилися нові ланки – програмоносії і автоматичні 

системи контролю, управління, зворотного зв'язку. Це стало 

можливим завдяки застосуванню електроніки. Електроніка дозволила 

автоматизувати багато процесів управління, принципово змінивши 

функціонування машин і умови їх експлуатації. 

Сталися серйозні зміни і в конструкціях машин. При 

виготовленні цих машин використані нові матеріали і технології, що 

привело до реорганізації багатьох виробництв. Головна відмінність – 

це ускладнення машин-автоматів. В систему енергозабезпечення 

окрім електродвигунів увійшли нові електроприводи, мехатронні 

модулі руху, блоки живлення електронних пристроїв. Технічні 

системи залежно від конструкції можуть мати не тільки механічні 

пристрої, але й елементи електроніки, рис. 7.1. 

Процеси розроби програм, проектування нової техніки і інші 

творчі операції, як і раніше, належать людині. 

Враховуючи ті зміни, які сталися в конструкціях машин за 

останні півстоліття, виправдано внести деякі уточнення і у сучасне 

визначення терміну "машина": 
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Рисунок 7.1 – Системи і об'єкти сучасної машини-автомата 

 

МАШИНА – це цілеспрямована комплексна електрична і 

електронно–технічна система для полегшення умов праці, підвищення 

її якості і продуктивності. Основне призначення машини – заміна 

різноманітних функцій людини в трудових процесах. 

Сьоме покоління – устаткування і машини на базі 

мікроелектроніки і нанотехнологій. Це принципово нове покоління, 

новий ступінь розвитку техніки, що базується на енергіях дуже малих 

часток – молекул і атомів. 

Мінімальні розміри об'єктів, з якими здатна маніпулювати 

сучасна технологія, визначаються нанометрами. Відстані менше 

100 нм – рубіж дійсно фатальний для будь-яких механізмів. Тоді 

помітно "слабнуть" закони класичної механіки, і все більше дають 

себе знати міжатомні сили, теплові коливання, квантові ефекти. Різко 

утруднюється локалізація елементів пристроїв, втрачає сенс поняття 

траєкторій їхнього руху. Коротше, в подібних умовах взагалі не 

можна говорити про "механізми", що складаються з "деталей". 

Використання мікроелектроніки – це нова революція в розвитку 

машинобудування, яка змінює навіть його основні тенденції. 

Якщо раніше при вдосконаленні техніки спостерігалося 

прагнення до гігантизму, створення найбільших, найпотужніших, 

самих швидких і інших "самих, самих" конструкцій, та поява 
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мікроелектроніки визначила діаметрально протилежний напрям в 

техніці – створення малих конструкцій самих різних призначень. 

Технічні об’єкти на базі мікроелектроніки стали 

багатофункціональними, об’єднавши функції різних устаткувань. 

Радіо в годиннику, фотокамера в телефоні, відео дзвінки – все це вже 

стало реальністю завдяки багатофункціональним гаджетам. 

 

Людина і машина 

Аналогічні функції і можливості людського організму і 

технічних пристроїв були глибоко проаналізовані. Фрагменти цього 

аналізу наведені в табл. 7.1. Це надало можливість встановити не 

лише ідентичність, але і різну ефективність робіт, які виконуються 

людиною і машиною. 

 

Таблиця 7.1 – Порівняння функціональних можливостей 

людини і машини 
Характеристика Людини Машини 

Здатність інтегрувати різнорідні елементи в 

єдину систему 
Є 

У де яких. 

випадках 

Здатність передбачення подій зовнішнього світу Є Ні 

Можливість рішення нечітко сформульованих 

завдань 
-"- -"- 

Можливість до розпізнавання ситуацій 

зовнішнього світу 
-"- -"- 

Здатність орієнтуватися в часі і в просторі -"- -"- 

Здатність самоспостереження -"- -"- 

Діапазон гнучкості, способів переробки 

інформації 
Безмежний Обмежено 

Тип вирішуваних проблем Загальний Приватний 

Можливість створення "абстрактних зразків 

зовнішнього світу" 
Є Ні 

Здатність генерувати ідеї -"- -"- 

Здатність використовувати надлишкову 

інформацію 
Є Ні 

Число одночасно сприйманої інформації, що 

переробляється 
Невелике Велике 

Здатність до того, що перекодувало інформації Є Дуже велике 

Здатність до перевірки Погана Хороша 

Чутливість 
У широких 

межах 

У заданих 

межах 

Здатність до навчання Хороша Погана 

Здатність до узагальнення Є Ні 
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Нині існує декілька визначень терміну "Людина-машина". 

Різними авторами вона визначається як: 

 система, що включає людину оператора СЛМ, машину, за 

допомогою якої він здійснює трудову діяльність і середовище на 

робочому місці; 

 комплексні системи, в яких здійснюється переробка 

матеріалу, енергії і інформації, дістали назву систем "людина-

машина" і "людина і автомат"; 

 система "Людина – машина" – складна система, в якій 

людина-оператор (групи операторів) взаємодіє з технічним пристроєм 

в процесі виробництва матеріальних цінностей, управління, обробки 

інформації і тому подібне. 

Незважаючи на відмінності у формулюваннях, в них чітко 

сформовані три основних думки: 

 технічні системи виправдано розглядати тільки спільно з 

діяльністю людини; 

 система "Людина – машина" – це складна комплексна  

система; 

 призначення системи "Людина – машина" – виконання 

цілеспрямованих трудових процесів. 

 

Виправдано термін система "Людина – машина" визначити так, 

щоб він об'єднав всі три приведені вище ознаки системи. 

Пропонується таке визначення цього терміна: 

Система "Людина – машина" – це складна комплексна система 

організації цілеспрямованого трудового процесу, в якому визначений 

розподіл функції між людиною і енерготехнічними системами 

машини. 

За цільовим призначенням розрізняють системи: управління, 

робочі, обслуговування, навчальні, інформаційні. 

Реалізація системи "Людина-машина" має три періоди, різних за 

своїм призначенням, змістом і формою: 

1) створення машини; 

2) експлуатація машини; 

3) утилізація зношених та застарілих конструкцій. 
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За формою участі в трудових процесах на різних етапах 

розвитку техніки можлива така класифікація систем "Людина – 

машина": 

 людина і перші механічні знаряддя; 

 освоєння вітряних та водяних машин; 

 парові машини і людина; 

 мистема "Людина – машина" в вік реактивних двигунів; 

 людина і машини з електроприводом; 

 автоматизовані системи в трудових процесах; 

 мікроелектроніка і людина. 

 

Сучасний рівень розвитку техніки 

Для класифікації сучасних машин виправдано прийняти за 

основу їх ділення за призначенням, приведене в довідковій літературі 

дещо розширивши його з урахуванням нових сфер використання 

машин і ускладнення їх конструкцій. 

1. Енергетичні машини і системи, призначені для забезпечення 

енергією робочих процесів: парова машина Уатта, дизелі, двигуни 

внутрішнього згорання, електрогенератори. 

2. Робочі машини, призначені для оптимізації трудових процесів 

(підвищення продуктивності, зниження трудомісткості, зменшення 

енергетичних витрат та ін.). До них належать наукові, промислові, 

сільськогосподарські, медичні, побутові та інші робочі машини. 

3. Транспортні і транспортуючі машини, призначені для 

переміщення об'єктів трудової діяльності. Транспортні машини 

призначені для переміщень об'єктів на значні відстані. Особливості 

конструкцій транспортних машин визначаються середовищем, в 

якому відбуваються переміщення. Розрізняють транспорт наземний, 

повітря, водний і космічний. Транспортуючі машини – це машини, що 

забезпечують транспортування об'єктів трудової діяльності у 

виробничих умовах. До них належать: електрокари, конвеєри, 

екскаватори, елеватори, вантажопідйомні крани. 

4. Багатофункціональні машини – це машини, що виконують 

функції декількох різних робочих процесів. До багатофункціональних 

машин належать оброблювальні центри, комбайни, комп'ютери та ін. 

5. Космічні машини і станції – системи, призначені для роботи в 

умовах космосу. Вони принципово відрізняються від наземних машин 
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своїм енергозабезпеченням, кількістю і структурою технічних систем, 

високим рівнем автоматизації, системами життєзабезпечення та ін. 

6. Машини військово-технічного комплексу. Це найбільш 

просунуті в науковому відношенні системи (машини), але, на жаль, 

засекречені й орієнтовані не на творення, а на знищення життя і 

результатів творчої праці людства. Цей парадокс в розвитку 

нинішньої цивілізації до теперішнього часу залишається не 

вирішеним. 

Можна стверджувати, що незалежно від призначення і сфери 

застосування нових сучасних конструкцій, є ряд загальних тенденцій в 

їхньому розвитку. До них належать: 

 розширення зон функціонального призначення; 

 підвищення складності систем і конструкцій; 

 високий рівень автоматизації; 

 підвищення якості і вимог до якісних характеристик. 

Сьогодні намітилися три основні напрями розвитку техніки: 

1. Виробництво систем, машин і пристроїв нового класу, 

відповідних сучасним напрямам науки і техніки (космічних, 

інформаційних, енергетичних). 

2. Зміна існуючих систем і конструкцій машин у напрямі 

вдосконалення їх характеристик і якості. 

3. Розвиток нових технологій, який значною мірою визначається 

появою нових матеріалів і нових енергій. Кожен з цих напрямів 

вимагає детальнішого розгляду і аналізу. 

 

Контрольні питання 

 

1. Основні напрями розвитку техніки. 

2. Зміна об'єктів інженерної діяльності. 

3. Класифікація сучасних машин за призначенням. 

4. Система "людина-машина", визначення і характеристики. 

5. Нові напрями в конструюванні технічних об'єктів. 
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ТЕМА 8. ІНЖЕНЕР І ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС 

 

Виробничий процес – це сукупність дій і технологічних 

операцій, в результаті яких початкові матеріали і напівфабрикати 

перетворюються на готову продукцію необхідної якості. 

Типи виробництв визначаються двома основними чинниками: 

рівнем спеціалізації і масштабами випуску виробів. 

За рівнем спеціалізації розрізняють виробництва одно 

номенклатурні, спеціалізовані і спеціальні. Одно номенклатурні 

виробництва орієнтовані на випуск продукції одного асортименту або 

близьких однотипних моделей. Спеціалізовані виробництва 

забезпечують випуск виробів одного призначення, але різних типів і 

розмірів. Багато номенклатурні виробництва орієнтовані на випуск 

продукції широкого асортименту. 

Залежно від масштабів випуску продукції виробництва 

поділяють масові, багатосерійні, серійні, дрібносерійні та одиничні . 

У промислово розвинених країнах багатосерійне і масове 

виробництво складає лише 20%, а одиничне, дрібносерійне і серійне 

виробництва – 80 %. 

Особливості сучасних виробництв визначили вимоги і основні 

напрями їх розвитку: 

 забезпечення швидкої перебудови (гнучкості) виробництва; 

 забезпечення ефективності виробництва в умовах ринкової 

економіки; 

 економне, розумне використання природних ресурсів; 

 впровадження енергозберігаючих та заощаджуючих матеріали 

технологій; 

 дбайливе ставлення до збереження довкілля. 

Реалізація цих напрямів можлива в умовах вузької спеціалізації 

виробництв, високого рівня автоматизації усіх ланок виробничого 

процесу, широкого використання кооперації і аутсорсінгу. 

 

Рівні автоматизації виробничих процесів 

Автоматизація – застосування технічних засобів, економіко-

математичних методів і систем управління, що звільняють людину, 

частково або повністю, від безпосередньої участі в процесах 

отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів 
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або інформації. Мета сучасного етапу автоматизації – підвищення 

продуктивності і ефективності праці, поліпшення якості продукції, 

організації управління, усунення людини від роботи в умовах, 

небезпечних для здоров'я і життя, підготовка умов для комплексної (а 

пізніше – повною) автоматизації. 

Автоматизація виробничих процесів в сучасних умовах 

розвивається переважно в декількох напрямах: 

 конструювання і використання верстатів з програмним 

управлінням; 

 розробка і виробництво автоматичних ліній, що відрізняються 

значно більшою продуктивністю і економічністю; 

 створення автоматизованих ділянок, цехів, підприємств. 

Кожен з перерахованих напрямів автоматизації визначає свої 

вимоги до рівня і змісту інженерних розробок, вносить свої зміни до 

трудових процесів усіх ланок виробництва. 

Автоматизація виробничих процесів має три рівні:  

1) часткову автоматизацію; 

2) комплексну; 

3) повну автоматизацію. 

Вибір рівня автоматизації визначається виробничими 

чинниками: 

 складністю і точністю виробів; 

 річною програмою випуску; 

 періодичністю зміни продукції і тому подібне. 

При частковій автоматизації автоматизуються окремі об'єкти, 

технологічні операції або процеси. Приклад – використання окремих 

верстатів напівавтоматів і автоматів, завантажувальних і 

транспортних пристроїв та ін. Засоби автоматизації – в основному 

механічні елементи і пристрої (гідравлічні, пневматичні та ін.). 

Комплексна автоматизація передбачає забезпечення роботи 

виробничих ділянок, цехів, заводу як єдиного автоматичного об'єкту, 

діючого за заданою програмою при загальному управлінні його 

роботою з боку людини. 

Повна автоматизація передбачає управління комплексно-

автоматизованим виробництвом без участі людини (безлюдні 

виробництва). Створення таких виробництв виправдане, коли 

виробництво рентабельне, стійке, режими його практично незмінні, 
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випуск продукції – масовий. Приклад: завод-автомат по виробництву 

підшипників. 

 

Гнучкі виробничі системи 

Гнучкі виробничі системи (ГВС) – це сукупність в різних 

поєднаннях устаткування з ЧПУ, роботизованих комплексів, гнучких 

виробничих модулів, окремих одиниць технологічного обладнання і 

систем забезпечення їх функціонування в автоматичному режимі 

протягом заданого інтервалу часу, що має можливість 

автоматизованої переналадки при виробництві виробів широкої 

номенклатури у встановлених межах значень їх характеристик. 

ГВС функціонують на основі програмного управління і групової 

орієнтації виробництва. На першому етапі ГВС може бути 

автоматизованою, тобто включати операції, що виконуються за 

участю людини. 

У нашій країні в літературних джерелах зустрічаються усі ці 

назви. Крім того, такого роду комплекси називають ще і гнучким 

автоматичним виробництвом (ГАВ). 

Рівні автоматизації гнучких виробничих систем визначають 

структуру і характер устаткування. Розрізняють такі рівні гнучких 

автоматизованих систем. 

1. Гнучкі виробничі модулі (ГВМ). ГВМ – це одиниця 

технологічного устаткування для одержання виробів довільної 

номенклатури у встановлених межах значень їх характеристик з 

програмним управлінням, що автономно функціонує, автоматично 

здійснює усі функції, пов'язані з їх виготовленням, має можливість 

вбудовування в гнучку виробничу систему. 

2. Гнучка автоматизована лінія (ГАЛ) – це виробнича система, 

в якій технологічне устаткування розташоване в прийнятій 

послідовності технологічних операцій. 

3. Гнучка автоматизована дільниця (ГАД) – гнучка виробнича 

система, що функціонує по технологічному маршруту, в якому 

передбачена можливість зміни послідовності використання 

технологічного обладнання. 

4. Гнучкий автоматизований цех (ГАЦ) і гнучкий 

автоматизований завод (ГАЗ) – сукупність ГАЦ. 

Гнучкі виробничі модулі (ГВМ) призначені для автономної 

роботи в автоматичному режимі, виконують багаторазово задані 
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цикли обробки, мають можливість вбудовуватися в ГВС більш 

високого рівня. Це устаткування, що працює при мінімальній участі 

людини. Воно виконує в автоматичному режимі не лише обробку 

виробу, але й усі контрольні, вимірювальні операції: стежить за 

наявністю інструменту, його цілісністю, зносом, положенням виробу в 

зоні обробки, перевіряє його розміри. Залежно від конкретних цілей 

виробництва застосовуються різні ГВМ. 

Роботизований технологічний комплекс (РТК) – це автономно 

діюча сукупність технологічних засобів виробництва, що забезпечує 

повністю автоматичний цикл роботи усередині комплексу і його 

зв'язок з вхідними і вихідними потоками іншого виробництва. РТК 

включає одиницю або групу технологічного напівавтоматичного 

устаткування (наприклад, металорізальні верстати), промислових 

роботів, що взаємодіють з цим устаткуванням, і допоміжне 

устаткування. 

Гнучкі автоматичні лінії (ГАЛ). Автоматична лінія – це 

система, що складається з верстатів, транспортних пристроїв, 

автооператорів і інших елементів, забезпечує автоматичне виконання 

технологічних операцій відповідно до технологічного процесу без 

втручання робочого. Автоматичні лінії підрозділяються на синхронні 

(жорсткі) і асинхронні (гнучкі). 

ГАЛ забезпечують можливість перебудови для багато 

номенклатурної обробки деталей. 

 

Технічна підготовка виробництва в машинобудуванні 

Технічна підготовка виробництва – це сукупність 

взаємозв'язаних процесів, що забезпечують готовність підприємства 

до випуску виробів заданого рівня якості, при встановлених термінах, 

обсягах випуску і витратах. Технічна підготовка виробництва – дуже 

важливий і відповідальний етап виробничого процесу. Вона 

випереджує промислове освоєння кожної нової машини, і залежно від 

того, наскільки якісно виконана технічна підготовка, значною мірою 

визначається, наскільки вдало будуть втілені в життя задуми 

конструктора. 

Процес створення будь-якого нового виробу основного 

виробництва включає ряд послідовних етапів: 

 пошукове проектування; 
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 конструювання; 

 технологічну підготовку виробництва; 

 створення дослідного зразка; 

 організаційно-виробничу підготовку. 

Пошукове проектування принципово новий напрям, що 

враховує новизну і конкурентоспроможність проектованого виробу. 

Конструкторська підготовка забезпечує розробку усієї 

конструкторської документації, необхідної для виготовлення виробу, 

починаючи від креслень загальної зборки виробу до оформлення 

специфікацій і пояснювальних записок. 

Технологічна підготовка виробництва (ТПВ) – забезпечує 

розробку технологічних процесів для всіх етапів виготовлення виробу. 

Створення дослідного зразка виробу виконується з метою 

перевірки прийнятих конструкторських і технологічних рішень за 

допомогою його випробування. 

Організаційно-виробнича підготовка включає поетапне 

календарне планування виробничого процесу виготовлення виробу у 

встановлені терміни і в заданому обсязі випуску. 

Можна вважати, що в числі основних завдань вітчизняних 

інженерів – створення організаційних форм нових сучасних 

підприємств, що базуються на міжнародних принципах і високому 

рівні автоматизації. 

Технологічна підготовка виробництва забезпечує розробку і 

впровадження технологічних процесів обробки і зборки усіх елементів 

виробу. Це один з найбільш трудомістких етапів технічної підготовки 

виробництва, що тісно переплітається з конструюванням виробу. 

Основними функціями ТПВ є:  

1. Відпрацювання конструкції виробу на технологічність.  

2. Розробка і впровадження технологічних процесів (одержання 

заготовок, механічної обробки, складання, термообробки та ін) для 

виготовлення деталей і складальних одиниць виробу. 

3. Проектування і виготовлення нестандартного устаткування і 

засобів технологічного оснащення. 

4. Керівництво процесами ТПВ 

У загальному вигляді технологічна підготовка виробництва при 

використанні універсальних верстатів добре відпрацьована і 

перевірена та ін. Проте верстати з ЧПУ внесли істотні зміни до цих 
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процесів: 

 змінився підхід до вибору номенклатури деталей, що 

підлягають обробці на верстатах з ЧПУ, і аналізу технологічності їх 

конструкцій; 

 принципово відрізняється розробка технологічного процесу і 

його елементів (значна частина роботи із сфери безпосереднього 

виробництва переноситься в область його технологічної підготовки); 

 створюється новий вид технологічної документації – програма 

для управління траєкторією руху інструменту, швидкості його 

переміщення та ін. Програма записується в числовій формі на 

спеціальному програмоносії; 

 зростає складність технологічних завдань і трудомісткість 

проектування технологічного процесу, змінюється структура і 

методика розробки технологічних операцій. 

З метою підняття рівня організації, якості і ефективності ТПВ 

була створена єдина система технологічної підготовки виробництва 

(ЄСТПВ). 

ЄСТПВ – це встановлена державними стандартами система 

організації і управління процесом технологічної підготовки 

виробництва, що передбачає застосування прогресивних типових 

технологічних процесів, стандартного технологічного оснащення і 

устаткування, засобів механізації і автоматизації виробничих 

процесів, інженерно-технічних і управлінських робіт. В ЄСТПВ 

викладені єдині правила, за якими повинна здійснюватися ТПВ, 

знання яких дозволяє ефективно організовувати і управляти ТПВ. 

Порядок формування і застосування документації, методи і засоби 

ТПВ визначається галузевими стандартами, стандартами підприємств 

і документацією, розробленою відповідно до стандартів ЄСТПВ. 

Загальними проблемами при виконанні розробки кожної функції 

ТПВ є багатоваріантність рішень, необхідність аналізу великої 

кількості інформаційних матеріалів, а, в результаті, висока 

трудомісткість цього процесу, особливо в тих випадках, коли при 

розробці ТПВ не використовуються засоби автоматизації. В результаті 

затримуються терміни випуску нових виробів, невиправдано 

збільшуються витрати, якість виробів помітно поступається західним 

зразкам. 

Основні сьогоденні проблеми ТПВ полягають у наступному: 
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 в недостатньому використанні сучасних методів 

автоматизованого проектування. В багатьох випадках роботи 

виконується традиційними способами, автоматизація 

використовується лише для вирішення окремих завдань, відсутній 

комплексний характер автоматизації; 

 у використанні в основному паперових носіїв при здійсненні 

комунікації між фахівцями і службами ТПВ, що є істотною причиною 

уповільнення процесів ТПВ; 

 у допущенні помилок при проектуванні, що є причиною 

великих тимчасових і фінансових витрат на здійснення необхідних 

виправлень; 

 у відсутності або недостатньому використанні спеціалізації і 

кооперації з іншими підприємствами при рішенні завдань ТПВ. 

Передові підприємства знаходять рішення цих проблем в 

застосуванні комп'ютерних технологій, створенні автоматизованих 

систем ТПВ (АСТПВ). 

 

Організаційні особливості сучасних виробництв 

Організація сучасних виробництв характерна їх спеціалізацією і 

кооперацією. Широка номенклатура виробів і швидка її змінюваність 

привели до вузької спеціалізації фірм і підприємств, коли предметом 

виробництва стає не виріб в цілому, а його окремі складові одиниці. 

Це сприяє розвитку дрібного і середнього бізнесу. Між фірмами, що 

випускають однотипну продукцію, існує постійна конкуренція, 

стимулююча їх розвиток і, одночасно, більш повне задоволення 

запитів замовників. 

Це дозволяє фірмам продуктивно працювати над 

удосконаленням конструкцій окремих модулів, розширюючи їх 

можливості і експлуатаційні характеристики і, тим самим, 

підвищуючи конкурентноздатність своєї продукції. 

Випуск різних типорозмірів або модифікацій моделей 

одночасно підвищує масовість випуску і сприяє поліпшенню 

організації виробництва і збуту продукції. 

Прикладом такої організації може бути виробництво 

комп'ютерів. Конструкції сучасних комп'ютерів мають модульну 

структуру. Усі модулі комп'ютера (блок живлення, материнська плата, 

жорсткий диск, CD – DVD привід та ін.), мають своє функціональне 
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призначення, конструктивно завершені, і виробляються різними 

незалежними одна від однієї фірмами, що мають досить вузьку 

спеціалізацію.  

Фірми-виробники комп'ютерів представляють собою 

виробництва, що займаються комплектуванням, складанням і збутом 

продукції. Близькі контакти із замовниками дозволяють цим фірмам 

комплектувати машини з конструктивних елементів з урахуванням 

побажань споживача і його економічних можливостей. 

 

Контрольні питання 
 

1. Типи машинобудівних виробництв. 

2. Особливості сучасних виробничих процесів. 

3. Рівні автоматизації виробничих процесів. 

4. Гнучкі виробничі системи. 

5. Гнучкий виробничий модуль, його характеристика. 

6. Етапи технічної підготовки виробництва. 

7. Технологічна підготовка виробництва, її функції. 

8. Визначення технологічності конструкцій. 

9. Організаційні особливості сучасних виробництв. 

10. Сучасні проблеми ТПВ. 
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ІТЕМА 9. ТЕХНОЛОГІЯ І ІНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ НА 

ВИРОБНИЦТВІ 

 

Технологія – (від грець. technе – мистецтво, майстерність, logos – 

знання, уміння) – 1) сукупність прийомів і способів переробки 

сировини, виготовлення продукції, перероби матеріалів, 

напівфабрикатів і т.п., в різних галузях виробництва… 2) наука про 

способи дії на сировину, матеріали і напівфабрикати відповідними 

знаряддями виробництва, розробляє прийоми і способи на основі 

досягнень науки і техніки. 

Технологія машинобудування з'явилася дещо пізніше, коли 

об'єктом виробництва стали машини, а для їх виготовлення 

знадобилися "машини для виробництва машин" – верстати. 

У міру розвитку машинобудування, подальшого вивчення 

технології стали виявлятися загальні закономірності, з'явилися широкі 

узагальнення, справедливі для різних галузей машинобудування. 

Почала формуватися технологія машинобудування. 

Технологія машинобудування – це наука, про виготовлення 

машин необхідної якості у встановленій виробничою  програмою 

кількості і в задані терміни при найменшій собівартості. 

Особливістю технології машинобудування  є широке 

використання накопиченого досвіду попередніх поколінь, 

фундаментальних і загально інженерних наук для вирішення 

технічних проблем і практичних завдань машинобудування. 

Об'єктом технології машинобудування є технологічний процес, 

а предметом – встановлення і дослідження зовнішніх і внутрішніх 

зв'язків, закономірностей технологічного процесу. Тільки на основі їх 

глибокого вивчення можлива побудова прогресивних технологічних 

процесів, що забезпечують виготовлення виробів високої якості з 

мінімальними витратами. В результаті були сформовані такі 

технологічні дисципліни як основи технології машинобудування, 

конструювання пристосувань, проектування машинобудівних цехів і 

заводів і ряд інших. 

В курсі "Основи технології машинобудування" розроблені 

питання технології, загальні для усіх галузей машинобудування, і 

поступово цей курс став загально інженерною дисципліною, що 

читається студентам усіх спеціальностей машинобудівних вузів. 

У спеціальній частині курсу "Технологія машинобудування" 
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розглядаються, головним чином, питання, специфічні для однієї галузі 

машинобудування. Розглядаються методи виготовлення основних 

деталей та складання машин цієї галузі. 

Великий зв'язок технології машинобудування з такими 

базовими дисциплінами, як теорія різання, оброблювальні верстати і 

різальні інструменти, допуски, технічні виміри, матеріалознавство і 

термічна обробка. Розгляд технологічних питань без використання 

цих наук взагалі неможливий. 

Сучасні технологічні процеси в машинобудуванні базуються на 

останніх досягненнях математичних наук, електроніки, 

обчислювальної техніки, кібернетики, металофізики та ін. На цій 

основі створено вчення про точність обробки деталей, розкриті 

закономірності розмірних і тимчасових зв'язків технологічних 

процесів, розроблені розрахункові методи, сформульована система 

основних понять і визначень, створена методика розробки 

технологічних процесів та ін. 

Забезпечення випуску конкурентоздатної продукції визначає 

необхідність безперервного вдосконалення технологічних процесів і 

засобів технологічного оснащення, подальшого розвитку і 

вдосконалення наукової бази технології машинобудування. 

Технологія машинобудування нині є "головним технологом" 

усіх виробництв, а думка інженера-технолога у багатьох випадках стає 

визначальною. 

 

Роль технології машинобудування в діяльності інженера 

Одним із головних науково-практичних завдань інженера-

технолога є вивчення закономірностей протікання технологічних 

процесів і виявлення тих параметрів, впливаючи на які можна 

підвищити ефективність виробництва і якість виробів. Тому знання 

основ технології машинобудування обов'язково для широкого 

діапазону інженерних професій різної спеціалізації. 

Незалежно від сфери своєї діяльності інженер повинен добре 

знати: 

 зміст і особливості технологічних процесів, якими 

користуються на даному виробництві; 

 номенклатуру і властивості використовуваних матеріалів; 

 методи отримання заготовок; 
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 устаткування (оброблювальне, вантажопідйомне, транспортне 

та ін.) свого цеху (ділянки), а також основні характеристики 

устаткування суміжних цехів (ділянок); 

 мати уявлення про технологічні можливості устаткування 

суміжних підприємств; 

 робочі інструменти і оснащення свого цеху (ділянки); 

 засоби і способи безпечної роботи. 

 

Функції інженера-технолога широкі і різноманітні, починаючи 

від технологічної підготовки виробництва до безпосередньої участі в 

процесах реалізації технологічних процесів. 

Робота сучасного підприємства в умовах, що динамічно 

змінюються, примушує вирішувати "взаємовиключні" завдання: 

швидко переходити на випуск нової продукції і одночасно 

впроваджувати нові технології і техніку; підвищувати якість виробів і 

знижувати витрати виробництва. 

Об'єм технологічних розробок в одиницю часу безперервно 

росте у зв'язку зі зростаючими вимогами до якості виробів і швидкій 

зміні конструкцій виробів. Таким чином, виникає проблема, що 

полягає в тому, що технолог в сучасних умовах повинен виконувати в 

одиницю часу не лише більший об'єм робіт, але і робити її на вищому 

якісному рівні. Вирішення цієї проблеми лежить в автоматизації праці 

технолога, а це, у свою чергу, вимагає подальшого розвитку наукових 

основ технології машинобудування. 

Сучасний інженер-технолог, окрім перерахованих вище 

обов'язкових вимог, повинен орієнтуватися в усій різноманітності 

нового верстатного обладнання і нових технологічних процесів. Не 

менше проблем і з обробкою нових конструкційних матеріалів, 

технічні характеристики яких рівні, а в деяких випадках перевищують 

характеристики різальних інструментів. 

 

Технологічний процес 

Технологічний процес – це частина виробничого процесу, 

безпосередньо пов'язана з послідовною зміною стану предмета 

виробництва. Будь-який технологічний процес складається з окремих 

операцій. 

Технологічною операцією називається частина технологічного 
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процесу, що виконується над певним об'єктом на одному робочому 

місці за участю робітника або під його безпосереднім 

спостереженням. 

Традиційно операція розділяється на робочі переходи і проходи 

та допоміжні елементи (установка і зняття деталі, підведення і 

відведення інструменту та ін.). 

В умовах автоматизованого виробництва структура операції 

ускладнюється. Додаються нові елементи: позиції, кроки, елементарні 

кроки, технологічні команди і тому подібне. Окрім технологічних 

робочих операцій розрізняють ще і допоміжні операції. До них 

належать транспортування, контроль, маркування і інші роботи. 

Встановлення змісту і послідовності виконання операцій 

входить в завдання проектування технологічного процесу. 

Характер технологічних процесів визначається залежно від 

трьох основних чинників: методу виготовлення, масовості 

виробництва і набутої форми організації виробництва. Класифікація 

технологічних процесів наведена на рис. 9.1. 
 

 
Рисунок 9.1 – Класифікація технологічних процесів в 

машинобудуванні 
 

В одиничному виробництві випускаються вироби широкої 

номенклатури у відносно малих кількостях, тому воно має бути 

універсальним і досить гнучким. 

Серійне виробництво – багато номенклатурне. У серійному 

виробництві виготовляють партії деталей і серії виробів, що регулярно 

повторюються через певні проміжки часу. 

Масове виробництво характеризується випуском однотипної 
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продукції у великих кількостях протягом досить тривалого часу. 

В процесі розвитку технології машинобудування сформувалися 

три основні форми організації технологій: одинична, типова і групова. 

Кожна організаційна форма має свою область раціонального 

використання, свої переваги і недоліки. 

Індивідуальний технологічний процес детально розробляється 

для кожної деталі або виробу. Він враховує усі особливості 

конкретного виробу і виробничі умови, включає детальну розробку 

кожної технологічної операції, але вимагає багато часу на розробку. 

Типовий технологічний процес розробляється на групу 

конструктивно схожих деталей для найскладнішої деталі в групі. В 

основі типової технології лежить розподіл виробів на класи-підкласи-

групи-підгрупи-типи. При використанні типового процесу робочий 

технологічний процес на деталь розробляється досить швидко і 

якісно. Типові процеси дозволяють уникати повторних і нових 

розробок при проектуванні робочих технологічних процесів, 

внаслідок чого полегшується праця технолога і скорочуються витрати 

часу на розробку. Використання типових технологічних процесів 

значною мірою сприяє стандартизації та уніфікації конструктивних 

елементів деталей. 

Груповий технологічний процес – це процес виготовлення групи 

виробів з різними конструктивними, але загальними технологічними 

ознаками. Групова технологія, основоположником якої є професор 

СП. Митрофанов, була розроблена з метою підвищення ефективності 

виготовлення виробів широкої номенклатури 

 Спільність устаткування і оснащення для здійснення однієї і 

тієї ж операції – основні чинники для об'єднання деталей в групи. 

Групова технологія підвищує продуктивність праці при виготовленні 

різних, але близьких за геометричними ознаками деталей. Груповий 

технологічний процес розробляють на комплексний виріб. 

Комплексний виріб об'єднує в собі риси більшості виробів, що 

увійшли до групи, є "збиральним", часто не існує в дійсності. Для 

комплексного виробу розробляється технологічний процес і усі 

вироби цієї групи, будучи, як правило, більш простими ніж 

комплексний виріб, виготовляють по цьому технологічному процесу, 

пропускаючи окремі технологічні переходи. Усі вироби, закріплені за 

цим технологічним процесом, виготовляють партіями. Груповий 

процес знайшов застосування в дрібносерійному і серійному 
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виробництві. 

Якщо типова технологія спрямована на скорочення 

трудомісткості технологічної підготовки виробництва, підвищення 

ефективності технологічних процесів і поширення прогресивних 

рішень, то групова технологія призначена для підвищення 

ефективності виробничого процесу. 

Вибір оптимального варіанту технологічного процесу і 

технологічного оснащення залежить від типу виробництва. 

Наприклад, виготовлення пластмасових деталей буде раціональним 

при масовому виробництві, і неекономічним при одиничному, 

оскільки вартість оснащення (прес-форм) дуже висока і термін 

окупності її дуже тривалий. 

Розробка технологічних процесів (ТП) належить до складних і 

трудомістких інженерних робіт. Проектування ТП – багатоваріантний 

процес. Для виготовлення однієї і тієї ж деталі або складальної 

одиниці можуть бути спроектовані різні ТП, що відрізняються своїми 

техніко-економічними показниками і, передусім витратами на 

виготовлення, продуктивністю, надійністю забезпечення заданої 

якості виробу. 

Остаточний вибір одного або декількох рівноцінних кращих 

варіантів ТП виконується методом зіставлення різних технологічних 

варіантів по ефективності і рентабельності. 

Процес проектування складається з комплексу взаємозв'язаних і 

виконуваних в певній послідовності етапів. До них належать: 

 вибір типу виробництва, вибір методу отримання заготовки; 

 вибір баз; 

 вибір послідовного виконання методів обробки окремих 

поверхонь; 

 складання маршруту обробки деталі в цілому; 

 уточнення змісту і міри концентрації операцій; 

 вибір устаткування, інструментів і пристосувань. 

 

Для масового і багатосерійного виробництв виконується 

детальна розробка технологічних операцій. 

Технологічна документація включає: 

 маршрутну карту (обов'язкову для усіх типів виробництва); 

 операційні ескізи і карти (для умов масового і багатосерійного 
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виробництв). 

 

Методики проектування технологічних процесів для 

універсального устаткування детально розроблені і викладені в 

науковій, методичній і учбовій літературі. 

Поява верстатів з ЧПУ визначила ряд нових вимог до усіх 

елементів технологічного процесу, починаючи від робочих місць і 

структури технологічних операцій і закінчуючи реорганізацією 

технологічних служб. 

Однією з умов ефективного використання верстатів з ЧПУ є 

раціональне підбирання номенклатури деталей. Основні вимоги до 

конструкції деталей, які оброблятимуця на верстатах з ЧПУ: 

1. Деталі повинні мати складну форму або криволінійні 

поверхні, для виготовлення яких на універсальних верстатах 

вимагається спеціальне технологічне оснащення, фасонний різальний 

інструмент і витрачається значний допоміжний час. 

2. Конфігурація деталей повинна дозволяти обробляти на одній 

операції можливо більше число поверхонь. 

3. Можливість установлювати і закріплювати заготовки на 

верстаті за допомогою простих пристосувань. 

4. Загальне число інструментів, які необхідні для обробки 

деталі, має бути мінімальним. 

Підготовка технологічного забезпечення включає два види 

робіт: 

 розробку технологічного процесу; 

 розробку робочої програми. 

 

Порядок виконання переходів обробки при виготовленні 

деталей на верстатах з ЧПУ і на універсальних верстатах з ручним 

управлінням принципово однаковий. Відмінність полягає в більшій 

концентрації переходів обробки на одному верстаті з ЧПУ і тенденції 

повністю обробити заготовку за одну установку. 

Це вимагає розподілу робочих і допоміжних ходів на кроки. 

Кроками є окремі переміщення інструменту уздовж прямої або по 

колу з постійною швидкістю, а також розгін і гальмування на початку 

і в кінці руху. Простими складовими операції на верстаті з ЧПУ є 

елементарні переміщення і технологічні команди. 
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При проектуванні технологічних процесів для верстатів з ЧПУ 

вирішуються питання: 

 базування, 

 послідовності і змісту переходів, 

 вибору пристосування, інструменту, 

 призначення режимів різання, 

 нормування мають свої особливості. 

 

Вибір технологічних баз в умовах програмної обробки 

ускладнюється. Особливості базування деталей на верстатах з ЧПУ 

пов'язані з тим, що на відміну від обробки на універсальних верстатах, 

коли точність розмірів забезпечується відносно технологічних баз, 

при обробці заготовок на верстатах з ЧПУ точність розмірів 

забезпечується відносно початку відліку координатної системи 

верстата. 

Система координат верстата (СКВ), в якій визначається 

положення робочих органів верстата і інших координатних систем, є 

основною. Тому, для отримання необхідних розмірів деталі необхідно 

точно погоджувати положення заготовки і інструменту в системі 

координат верстата. 

Система координат деталі (СКД) служить для визначення 

координат опорних точок оброблюваних поверхонь. 

Опорними точками називають точки початку, кінця, перетину 

або торкання геометричних елементів, з яких утворені контур деталі і 

траєкторія руху інструменту при обробці. Точку на деталі, відносно 

якої задані її розміри, називають нуль деталі. 

Зв'язки систем координат при обробці деталей на різних 

верстатах з ЧПУ і більш повні рекомендації по вибору послідовностей 

обробки приведені в довідковій літературі. 

Документація технологічних процесів для верстатів з ЧПУ має 

більший об'єм і трудомісткість, ніж для іншого устаткування. У 

доповнення до документації, яка використовується для універсальних 

верстатів, згідно із стандартами необхідно розробляти: карту наладки 

інструменту; карту кодування інформації; карту замовлення на 

розробку управляючої програми, відомість оброблюваних деталей. 

Специфіка проектування технологій для верстатів з ЧПУ 

викликала необхідність реорганізації технологічних служб. На 
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багатьох підприємствах відділ головного технолога включає три 

бюро: універсального устаткуванні, верстатів з ЧПУ та бюро 

програмування. 

 

Основні напрями розвитку сучасної технології 

В розвитку технології машинобудування слід виділити три 

основні напрямки її розвитку: 

 якісні зміни технологічних процесів; 

 підвищення рівня автоматизації; 

 технологічна уніфікація виробництва.  

Якісні зміни сучасних технологічних процесів сталися за 

рахунок застосування електричних, фізичних і хімічних процесів: 

ультразвуку, лазера, потоків елементарних часток, електромагнітного 

поля, плазми і інших явищ і станів речовини, що використовуються як 

технологічні агенти. 

Замість механічної обробки деталей на макрорівні нові 

технології відкривають можливість впливу на мікроструктуру 

речовини на рівні молекул і атомів. Здійснюється впровадження 

принципово нових технологій – електронно променевих, плазмових, 

імпульсних, нанотехнологій та ін. 

Принципово новий напрям інженерної діяльності – 

нанотехнології. Нанотехнологія – це сукупність методів виробництва 

продуктів із заданою атомарною структурою шляхом маніпулювання 

атомами і молекулами. 

В автоматизації виробництва можна виділити два основних 

напрями: автоматизацію виробничих процесів і автоматизацію 

інженерної праці. 

Автоматизація виробничих процесів. Метою автоматизації 

виробництва є підвищення продуктивності праці, поліпшення якості 

продукції, усунення людини від безпосередньої участі у виробничому 

процесі і в першу чергу від важких робіт і робіт в умовах, небезпечних 

для здоров'я. Особливо актуальний розвиток автоматизації процесів 

обробки і складання в умовах дрібносерійного і серійного виробництв. 

Головне завдання автоматизації полягає в підвищенні 

ефективності і більш повному використанні річного фонду робочого 

часу. Виділяються три головні напрями: 

 використання автоматизованого устаткування для зменшення 
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часу на обробку деталей; 

 скорочення незавершеного виробництва; 

 скорочення циклу виготовлення деталі. 

Автоматизація праці інженера-технолога. Автоматизація 

проектування технологічних процесів (АПТП) на базі комп'ютерів 

дозволяє прискорити розробку технологічних процесів, підвищити 

продуктивність праці інженерів-технологів, звільнити їх від рутинної 

роботи і зробити їх працю творчою. АПТП розширює можливості 

технологічного проектування. На основі аналізу і порівняння різних 

варіантів і чинників, пов'язаних із зміною початкових даних, можна 

сформувати оптимальний для заданих умов виробництва варіант 

процесу. 

Основна ідея, покладена в основу автоматизації ТП, – при 

заданій і введеній в автоматичну систему інформації система повинна 

забезпечити  проектування і видачу ТП, придатного для реалізації в 

заданих виробничі умови, при мінімальному додатку інтелекту 

фахівця. Якість отриманого проектного рішення має бути не нижче, 

ніж при його формуванні фахівцем. 

Розробки технологічних процесів базується на використанні 

Єдиної інформаційної бази підприємства, яка повинна містити 

відомості по: 

1. Нормативній документації (стандартам, інструкціям, 

нормалям). 

2. Конструкторській документації (тривимірним моделям, 

кресленням). 

3. Технологічній документації (типовим технологічним 

процесам, маршрутним технологіям, технологічній документації). 

4. Технологічному устаткуванню. 

5. Робочим і контрольним інструментам. 

6. Конструкційним матеріалам, комплектуючим і покупним 

виробам. 

Наявність елементної бази технологічних процесів дозволяє 

поширювати прогресивні рішення, понизити різноманітність засобів 

технологічного забезпечення до необхідного мінімуму, звести до 

мінімуму дублювання в розробках технологічних процесів, 

устаткування і оснащення. 

Перехід до комп'ютерних методів проектування дозволяє 
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технологам значно скоротити час розробки технологічних процесів і 

заповнення технологічної документації, впроваджувати на 

виробництвах частково або повністю "без паперові" технології. 

Системи автоматизованого проектування ТП для виготовлення 

виробів машинобудування сприяють виконанню найважливішої 

функції – збільшенню життєвого циклу виробів. Ці системи повинні 

забезпечувати: 

 проектування ТП виготовлення деталей; 

 підготовку програм для управління верстатами з ЧПУ; 

 проектування складальних ТП. 

При великому різноманітті всі системи АПТП розділені на два 

типи: 

 в системах першого типу в основу покладені принципи 

класифікації поверхонь деталей і багатокрокового синтезу 

технологічних процесів; 

 основою систем АПТП другого типу є принципи класифікації 

деталей за конструктивно-технологічними ознаками і типізацією 

технологічних процесів. 

Відповідно до закладених в системах можливостей, системи 

першого типу називаються універсальними, другого – типовими. Нині 

все більше застосування знаходить типова система АПТП. 

До базових систем для автоматизації проектування належать 

системи класу CAD/CAM (Computer Aided Design / Computer Aided 

Manufacturing) і класу CAE (Computer Aided Engineering). CAD/CAM – 

системою називається система, яка забезпечує інтегроване рішення 

завдань розробки конструкторського проекту виробу і формування 

управляючих програм для обробки деталей виробу на устаткуванні з 

ЧПУ. 

Серед PDM-систем, які поширені в практиці і відповідають 

сучасним вимогам, найбільш вживані такі програмні продукти як 

PDM SmarTeam, Adem та ін. Результатом роботи PDM – системи є 

узгоджена колективна робота конструкторських бюро, технологічних 

відділів, служби технічної документації (СТД) і інших підрозділів 

підприємства 

При використанні САПРТП і єдиних інформаційних баз стає 

можливою організація без паперових технологічних процесів, без 

складського господарства, ліквідація або значне скорочення наробків 
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незавершеного виробництва. 

Уніфікація – це приведення різних видів об'єктів до найменшого 

числа типорозмірів, марок, форм, властивостей і т .п.  

В умовах сучасних виробничих процесів особливого значення 

набуває технологічна уніфікація. 

Об'єктами технологічної уніфікації є як сам технологічний 

процес, так і його складові – маршрутний процес і операція, а також 

технологічне устаткування і оснащення. 

Основні напрями технологічної уніфікації: 

 спадкоємність виробничої бази, технологічних процесів і 

засобів їх оснащення; 

 відпрацювання конструкції новостворюваних виробів на 

технологічність, особливо у напрямі забезпечення її конструктивно-

технологічної спадкоємності з попередніми конструкціями; 

 забезпечення можливості виготовлення послідовного ряду 

однотипних виробів на одному підприємстві; 

 скорочення витрат на підготовку виробничої бази для випуску 

нових виробів; 

 створення типового, універсального, переналагоджуваного і 

збірно-розбірного технологічного оснащення, а також застосування 

принципів стандартизації при його розробці; 

 застосування типових і групових технологічних процесів, що 

сприяє впровадженню оптимальних форм організації праці, скорочує 

терміни і витрати на розробку необхідної документації в процесі 

технологічної підготовки виробництва. 

 

Нові технологічні процеси 

Революційність сучасних процесів пронизує всі галузі 

виробництва, і як наслідок – всі ланки інженерної праці. В 

машинобудуванні відбувається ускладнення виробів, в яких 

об’єднуються електричні, електронні і механічні елементи. В 

сучасних виробах поряд з механічними відбуваються глибокі фізичні 

процеси на рівні атомів і молекул, де починають діяти інші закони 

(закони кібернетики і теорії відносності), відмінні від законів 

механіки. 

Електроніка і нанотехнології – нові напрямки в розвитку 

машинобудування.  
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Для розвитку сучасного машинобудування і формування нових 

технологій необхідні нові інженерні кадри і нова матеріально-технічна 

база. Це підвищує вимоги до універсальності інженерних знань. Тому 

для інженерів всіх виробництв важливе поглиблення теоретичних 

знань, особливо з фізики, біології, хімії та математики. 

 

Контрольні питання 

 

1. Технологія машинобудування – визначення. 

2. Інженер технолог, його функції на виробництві. 

3. Роль технології машинобудування у виробничому процесі. 

4. Класифікація технологічних процесів. 

5. Якісні зміни сучасних технологічних процесів. 

6. Автоматизація процесів обробки. 

7. Комп'ютерні методи в проектуванні технологічних процесів. 

8. Нові напрями розвитку сучасних технологій. 
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