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УПРАВЛIННЯ ПРОЦЕСОМ ПIДВИЩЕННЯ
ТЕХНОЛОГIЧНОСТI ВИРОБIВ

Вступ
Вирiб, перш за все, є об’єктом експлуатацiї i оцiнюється споживачами

на вiдповiднiсть своєму призначенню. Але, перш нiж стати об’єктом екс-
плуатацiї, вирiб виступає в якостi об’єкту виробництва, до якого пред’яв-
ляються зовсiм iншi вимоги, що в сукупностi названi технологiчнiстю.
Тому до остаточного оформлення креслення конструктор повинен при-
ступити лише пiсля того, як у нього з’явиться упевненiсть не тiльки в
експлуатацiйних якостях виробу, але i в його технологiчностi, тобто в мо-
жливостi його якiсного виготовлення в конкретних виробничих умовах.

Остаточна перевiрка технологiчностi виробу проводиться в перiод за-
вершення конструкторських робiт, випробування i аналiзу дослiдних
зразкiв виробу. Це остання можливiсть змiни конструкцiї без серйозно-
го втручання в плани освоєння. Вартiсть перегляду проекту на цьому
етапi значно менше нiж внесення змiн пiзнiше ? при виготовленнi або
експлуатацiї виробу.

Нерiдкi випадки, коли конструктору пiсля зауважень технолога дово-
диться не тiльки допрацьовувати, але i спочатку переробляти констру-
кцiю. Як правило, спроби технологiв вносити бiльш менш серйознi змiни
в конструкцiю наражаються на заперечення конструкторiв, якi посила-
ються на те, що переконструювання окремих деталей веде до переробок
вже повнiстю розроблених виробiв.

На практицi пiдприємств часто зустрiчаються випадки, коли вимоги
технолога, що пред’являються до технологiчностi деталi на етапi техно-
логiчного контролю конструкторської документацiї, якi спочатку не були
прийнятi конструкторами, доводиться вносити в креслення вже пiсля
того, як вирiб було запущено у виробництво. Тому конструкцiя може вва-
жатися завершеною лише пiсля ретельного розгляду i узгодження її з
технологами. Задача фахiвця, який здiйснює технологiчний контроль,
полягає в своєчаснiй допомозi конструктору у вiдпрацюваннi виробу на
технологiчнiсть.

Яким би досвiдченим нi був технолог, один вiн не завжди може зна-
йти найдоцiльнiше технологiчне рiшення. Тому колективне обговорен-
ня найiстотнiших, принципових моментiв виготовлення i колективний
вибiр оптимального варiанту рiшення повиннi бути рекомендованi при
розробцi технологiчних процесiв.

Вiдпрацювання нового виробу на технологiчнiсть є комплексним ви-
вченням нової конструкцiї фахiвцями всiх пiдроздiлiв системи виробни-
цтва. Це прискорює доведення всiх елементiв конструкцiї з погляду її
призначення, надiйностi, вартостi i зовнiшнього вигляду.
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До теперiшнього часу iснують великi труднощi при технологiчному
контролi конструкторської документацiї, оскiльки дотепер не виробленi
конкретнi практичнi рекомендацiї технологу для його виконання.

Аналiз iснуючих систем вiдпрацювання на технологiчнiсть виробiв,
що проектуються на пiдприємствi, показав, що вивчення конструктор-
ської документацiї, послiдовнiсть її вiдпрацювання дотепер методично
розробленi слабо. На стадiї науково-дослiдних робiт вiдпрацювання на
технологiчнiсть поверхневе. Основна важкiсть вiдпрацювання лягає на
стадiю технологiчної пiдготовки, на яку вiдводиться обмежений час, за
який технологи встигають розробити i оформити тiльки один варiант
технологiї. Такий стан справ призводить до низької якостi технологi-
чних рiшень, i вся важкiсть по остаточному вiдпрацювання на техно-
логiчнiсть лягає на останню стадiю ? освоєння виробу в цеху, коли вже
виготовлено технологiчне оснащення. Будь-яка змiна в конструкторсько-
технологiчнiй документацiї на данiй стадiї призводить до додаткових
витрат, якi пов’язанi з корегуванням, а, у багатьох випадках, i з прое-
ктуванням технологiчного оснащення заново i його виготовленням вже
в аварiйному порядку, що вкрай негативно позначається на витратах i
термiнах освоєння виробiв.

Треба визнати, що, не дивлячись на те, що вiдпрацювання нового ви-
робу на технологiчнiсть є дуже важливою проблемою i без нього просто не-
можливе iснування будь-якого сучасного виробництва в галузi приладо-
та машинобудування, аналiз лiтературних джерел вказує на те, що до
теперiшнього часу немає єдиної вiдпрацьованої системи, єдиних методо-
логiчних основ вiдпрацювання виробiв на технологiчнiсть. Так, мабуть,
у [1] наведена найбiльша кiлькiсть публiкацiй (понад 5000), що пов’язанi
з поняттям технологiчностi. Iнформацiя, яка наведена у бiльшостi з цих
публiкацiй, пiдтверджує вищесказане.

В залежностi вiд виду виробу i галузi виробництва, пiдходи до питан-
ня вiдпрацювання нового виробу на технологiчнiсть дуже рiзняться мiж
собою, що може пiдтвердити аналiз лiтературних джерел [2 - 13]. Осо-
бливо слiд зауважити, що якщо методологiю вiдпрацювання на техноло-
гiчнiсть у таких галузях, як ливарне виробництво i механiчна розробка,
можна вважати достатньо розвиненою, то про такi галузi, як складання
(особливо роботизоване) та автоматизацiя, цього сказати нiяк не можна.

Взагалi, питанню вiдпрацювання нових виробiв на технологiчнiсть
у складальному виробництвi, а також в умовах автоматизацiї та робо-
тизацiї присвячено дуже мало праць. До таких, скорiше за все, можна
вiднести лише деякi фрагменти з [3–6, 8, 9].

Постановка задачi
Сукупнiсть властивостей виробу, що визначають пристосованiсть його

конструкцiї до досягнення оптимальних затрат ресурсiв при виробництвi
i експлуатацiї для заданих показникiв якостi, об’єму випуску i умов ви-
конання робiт, є технологiчнiстю конструкцiї виробу (ТКВ).
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Розробка нового виробу — складна конструкторська задача, що пов’я-
зана не тiльки з досягненням необхiдного технiчного рiвня цього виробу,
але i з наданням його конструкцiї таких властивостей, якi забезпечують
максимально можливе зниження затрат працi, матерiалiв i енергiї на
його розробку, виготовлення, технiчне обслуговування i ремонт. Рiшення
цiєї задачi визначається дiловою творчою спiвдружнiстю творцiв нової те-
хнiки — конструкторiв i технологiв — i їх взаємодiєю на етапах розробки
конструкцiї виробу з його виготовлювачами i споживачами. Першорядна
роль в забезпеченнi ТКВ належить конструктору, який повинен керу-
ватися мiркуваннями як технiчної, так i економiчної доцiльностi про-
ектованої конструкцiї, вмiти використовувати такi iнженернi рiшення,
якi забезпечують досягнення необхiдних технiчних показникiв виробу
при рацiональних затратах ресурсiв, що видiляються на його створення
i використання.

Стадiя розробки виробу грає визначальну роль у визначеннi вимог
до забезпечення ТКВ, оскiльки для кожної стадiї характернi своєрi-
дна цiльова установка, вiдмiннi вiд iнших стадiй глибина конструктор-
ського пророблення технiчних рiшень i ступiнь укрупнення їх технiко-
економiчних оцiнок.

Розробка виробу — складний, багатоступеневий процес, для якого ха-
рактернi три чiтко вираженi фази:

• перша фаза (розробка технiчного завдання) — процес встановлення
вихiдних вимог i формування попереднiх (можливих i бажаних) кон-
турiв об’єкту розробки;

• друга фаза (розробка проектної конструкторської документацiї) —
процес послiдовно поглиблюваного технiко-економiчного пророблен-
ня iнженерних рiшень, який здiйснюється, виходячи з даних технi-
чного завдання, результатiв науково-дослiдних робiт i практичного
досвiду;

• третя фаза (розробка робочої конструкторської документацiї) — про-
цес матерiального втiлення результатiв iнженерного пошуку, систе-
матизацiї дослiдницько-промислових даних i спiвставлення їх з те-
хнiчним завданням, внесення необхiдних уточнень в документацiю.

До другої фази, залежно вiд новизни i складностi конструкцiї виробу,
можуть бути вiднесенi:

• багатократне (багатоварiантне) моделювання об’єкту в документацiї,
спiвставлення i аналiз рiзних моделей, заснованих на поєднаннi рi-
зних за новизною, складнiстю i iншим ознакам складових елементiв,
i видiлення оптимального варiанту (розробка технiчної пропозицiї);

• пророблення i вивчення основних складових елементiв оптимально-
го варiанту моделi об’єкту i принципiв їх взаємодiї (розробка ескiзного
проекту);

• всебiчне пророблення моделi об’єкту, всiх її елементiв i їх взаємозв’яз-
кiв, що дозволяє отримати повне уявлення про будову i принцип
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роботи об’єкту i ухвалити остаточнi технiчнi рiшення за вихiдними
матерiалами, складом i структурою виробу (розробка технiчного про-
екту).

Вирiб, як i будь-який продукт працi, призначений для задоволення
певних потреб, володiє властивостями, якi утворюють його якiсть.

Конструктор, надаючи конструкцiї виробу в процесi її розробки необхi-
днi властивостi, що виражають кориснiсть виробу, надає їй i такi констру-
ктивнi властивостi, якi зумовлюють рiвень затрат ресурсiв на створення,
виготовлення, технiчне обслуговування i ремонт виробу. Цi властивостi
виробу в цiлому i визначають технологiчнiсть.

ТКВ вiдображає не функцiональнi властивостi виробу, а його констру-
ктивнi особливостi. В загальному випадку конструкцiю виробу характе-
ризують склад i взаємне розташування його складових частин, схема
пристрою виробу в цiлому, форма i розташування поверхонь деталей i
з’єднань, їх стан, розмiри, матерiали i iнформацiйна виразнiсть.

Якiсть виробу разом з технологiчнiстю конструкцiї характеризується
в загальному випадку також його функцiональнiстю (здатнiстю виро-
бу реалiзовувати основну функцiю для досягнення заданого технiчного
ефекту), надiйнiстю, ергономiчнiстю, естетичнiстю, економiчнiстю, безпе-
кою i екологiчнiстю.

Перерахованi гранi якостi виробу обумовленi значною мiрою його кон-
структивним виконанням, яке, у свою чергу, визначає технологiчнiсть
конструкцiї виробу в цiлому.

Зв’язок технологiчностi з iншими властивостями конструкцiї виробу
реалiзується в сферах її прояву у формi вирiшення протирiч мiж актив-
ними елементами технологiчного процесу — людиною i знаряддями пра-
цi, що використовуються нею, з одного боку, i протидiючим елементом —
предметом працi (виробом, його моделлю або заготовкою), з iншого.

З системних позицiй слiд розрiзняти три види протидiй виробу, його
моделi або заготовки активним елементам процесiв виготовлення, екс-
плуатацiї i ремонту:

• субстантнi — що обумовленi матерiально-речовим складом виробу;

• структурнi — що обумовленi особливостями конструктивної форми
його виконання;

• функцiональнi — що пов’язанi з рiзноманiтнiстю умов виконання ро-
бiт при наданнi виробу певної форми або вмiсту в процесах виготов-
лення, а також при пiдтримцi або вiдновленнi його якостi в процесах
експлуатацiї або ремонту.

Субстантнi протидiї виробу, перш за все, виявляються в елементарних
основах: його ваги — рiзним перемiщенням; властивостей його матерiа-
лу — рiзанню або тиску; його маси — через iнерцiйнi сили — виконанню
деяких механiчних i складальних робiт тощо.

Структурнi протидiї виробу активним елементам процесiв виготовле-
ння, експлуатацiї i ремонту обумовленi складнiстю конструкцiї i її еле-

ISSN 1562-9945 127



“АСАУ” – 16(36) 2010

ментiв, розташуванням i доступнiстю для обробки, жорсткiстю констру-
кцiї, числом складових частин тощо.

Функцiональнi протидiї виробу умовам виконання робiт в рiзних сфе-
рах визначаються об’ємом випуску виробiв i типом виробництва, його ре-
гулярнiстю i стабiльнiстю, а також специфiчними вимогами до констру-
кцiї виробу, дотримання яких викликано необхiднiстю надання виробу
певних властивостей естетичностi i ергономiчностi i дотримання вимог
технiки безпеки, виробничої санiтарiї i охорони навколишнього середо-
вища.

При аналiзi процесiв розробки конструкцiї виробу враховується їх вза-
ємозв’язок iз сферами прояву її властивостей, включаючи науковi до-
слiдження i розробки нових процесiв, технологiчних методiв i засобiв,
процеси виробництва, експлуатацiї i ремонту виробу (рис. 1).

Показники призначення (технiчного ефекту) характеризують вiдпо-
вiднiсть виробу умовам реалiзацiї його основних функцiй. Їх спiввiдноше-
ння з витратами всiх видiв ресурсiв визначає ефективнiсть технiки, яка
створюється i експлуатується. У рядi випадкiв здатнiсть виробу викону-
вати свої основнi функцiї безпосередньо визначається його конструктив-
ним виконанням. Це накладає iстотне обмеження на вибiр технологiчно
рацiональних iнженерних рiшень, що приймаються вiдносно конструкцiї
виробу в перiод його розробки. Але i в цих випадках можлива багатова-
рiантнiсть рiшень, а, отже, i вибiр найрацiональнiшого з них.

Вимоги до надiйностi (безвiдмовностi, довговiчностi, ремонтоздатностi
i зберiгання) спрямованi на забезпечення виконання виробом заданих
функцiй в процесi експлуатацiї шляхом збереження в часi i у встановле-
них межах значень всiх параметрiв, що характеризують здатнiсть вико-
нувати цi функцiї в певних режимах i умовах застосування, технiчного
обслуговування, ремонту, зберiгання i транспортування. Реалiзацiя цих
вимог в конструкцiї виробу спричиняє за собою трудовi, матерiальнi i
енергетичнi витрати на виробництво виробу, пiдтримку i вiдновлення
його працездатностi в процесi технiчного обслуговування i ремонту i тому
повинна супроводжуватися заходами щодо забезпечення ТКВ.

Слiд також враховувати безпосереднiй зв’язок показникiв надiйностi
з показниками ТКВ. Наприклад, коефiцiєнт нормування надiйностi за-
лежить вiд витрат на планово-профiлактичнi роботи за термiн служби
виробу, загальна величина витрат пов’язана з числом вiдмов виробу в
процесi його функцiонування тощо.

Ергономiчнi властивостi конструкцiї виробу аналогiчно властивостям,
якi створюють ТКВ, виявляються як при виробництвi, так i при екс-
плуатацiї виробу в результатi функцiонування складної системи виду
людина — предмет працi або людина — вирiб.

При проектуваннi виробiв також враховується необхiднiсть взаємо-
зв’язаного виконання заходiв щодо надання конструкцiї виробу власти-
востей ергономiчностi i технологiчностi.

Художньо-конструкторське вирiшення форми виконання виробу ор-
ганiчно пов’язано iз забезпеченням ТКВ, пошуком оптимального (за рiв-
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Наукові дослідження
та розробки нових процесів
і технологічних методів

Технологічні процеси 
виготовлення виробу

Розробка конструкції виробу

Процеси експлуатації
та ремонту виробу

Висування вимог по 
вдосконаленню технологічних 

методів

Впровадження нових методів і 
засобів виготовлення

Розширення можливостей 
створення конструкції

Пошук більш досконалих 
технічних рішень

Обмеження можливостей 
створення конструкції

Пошук раціональних
методів виготовлення

Вимоги постійного 
вдосконалення конструкції

Задовольняння вимогам 
покращання якості виробів

Успадковування технологічних 
ознак

Висування вимог вдосконалення 
технології експлуатації та ремонту

Збирання та обробка інформації про 
якість (в тому числі технологічності 

конструкції) виробу

Впровадження нових методів 
експлуатації та ремонту

Рис. 1 – Структура взаємозв’язку процесiв розробки конструкцiї виробу

нем витрат) поєднання рацiональних в естетичному вiдношеннi констру-
ктивних форм виробу i технологiчно рацiонального конструктивного ви-
конання виробу i його складових частин.

Надання конструкцiї виробу естетично i технологiчно рацiональних
форм — двоєдина задача процесу конструювання. Заходи щодо забезпе-
чення ТКВ в даному випадку проводяться в об’ємi, який продиктований
необхiднiстю надання конструкцiї виробу естетичних властивостей.

Пiд економiчнiстю виробу слiд розумiти здатнiсть виробу виконувати
заданi функцiї при використовуваннi видiлених для його функцiонува-
ння матерiальних, енергетичних i iнших ресурсiв в об’ємах, вiдповiдних
встановленим для цiєї мети нормам. До складу цих ресурсiв не включа-
ються оперативнi витрати на технiчне обслуговування i ремонт виробу,
що характеризують експлуатацiйну технологiчнiсть його конструкцiї. В
цьому полягає iстотна вiдмiннiсть економiчностi виробу вiд експлуата-
цiйної ТКВ. Проте ресурси, затрачуванi в першому i другому випадках,
входять в суму загальних експлуатацiйних витрат на функцiонування
виробу i пiдтримцi його в працездатному станi, що важливо враховувати
при розрахунку узагальненого показника якостi виробу.

В той же час для якiсної характеристики ТКВ не слiд застосовува-
ти термiн “економiчнiсть конструкцiї виробу”, оскiльки економiчнiсть є
загальною характеристикою функцiонуючого виробу.

Технiка, що розробляється людиною, знаходиться з ним в постiйнiй
взаємодiї, тому разом iз задоволенням його потреб за розглянутими вище
властивостями вона повинна бути безпечною при виготовленнi, транс-
портуваннi, зберiганнi, монтажi, пiдготовцi до функцiонування, технi-
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чному обслуговуваннi, ремонтi i утилiзацiї, тобто, в усiх сферах, в яких
виявляється i ТКВ. Надаючи конструкцiї виробу властивостi, що станов-
лять її технологiчнiсть, необхiдно враховувати, що разом з цим, констру-
кцiя є носiєм властивостей безпеки виробу.

Рiвень шкiдливих дiй технiки на оточуюче середовище, якi виника-
ють при її виробництвi, експлуатацiї i ремонтi, залежить вiд тих, що при-
ймаються при розробцi конструкцiї виробу iнженерних рiшень по тих, що
використовуються для його виготовлення, функцiонування i вiдновлен-
ня робочим матерiалам, способам їх переробки, застосуванню в констру-
кцiї захисних пристроїв тощо. Цi рiшення безпосередньо впливають на
витрати ресурсiв у всiх областях прояву ТКВ, тому забезпечення ТКВ i
стiйкостi екологiчної системи, у взаємодiї з якою вирiб повинен проявляти
свої властивостi, слiд також розглядати як комплексну задачу створення
виробу високої якостi.

До багатьох видiв виробiв пред’являють вимоги до їх транспортабель-
ностi. Транспортабельнiсть виробу характеризує його пристосованiсть до
перемiщення в просторi, що не супроводжується використовуванням ви-
робу, а також до пiдготовчих i заключних операцiй, якi пов’язанi з транс-
портуванням виробу в сферах його виробництва, експлуатацiї i ремонту.
Чинники, що визначають транспортабельнiсть виробу (маса i об’єм ви-
робу, його габаритнi розмiри, режими перемiщення, сприйнятливiсть до
зовнiшнiх дiй), iстотно впливають на розмiри витрат працi, матерiалiв i
енергiї за заданих умов виконання робiт у всiх сферах прояву ТКВ. Тому
забезпечення транспортабельностi виробу слiд розглядати як складову
частину робiт по забезпеченню ТКВ.

Вiдпрацювання конструкцiї виробу на технологiчнiсть
Вiдпрацювання конструкцiї виробу на технологiчнiсть здiйснюється

безпосередньою дiєю на її технiчну сутнiсть шляхом надання конструкцiї
комплексу властивостей, якi забезпечують її технологiчну рацiональ-
нiсть i спадкоємнiсть. Наслiдком цiєї дiї є змiна трудомiсткостi, матерi-
аломiсткостi, енергоємностi або iнших можливих видiв ресурсомiсткостi
виробу (рис. 2).

Цi види ТКВ, у свою чергу, виявляються в однiй або декiлькох кон-
кретних областях, утворюючи рiзновиди ТКВ по областi прояву. Констру-
ктор, надаючи конструкцiї виробу технологiчну рацiональнiсть i спадко-
ємнiсть в процесi вiдпрацювання її на технологiчнiсть, повинен врахову-
вати одночасно можливi областi прояву ТКВ, вплив iнженерних рiшень,
що їм приймаються для зниження ресурсомiсткостi i пiдвищення рiвня
ТКВ по кожнiй областi її прояву з урахуванням результатiв вдосконален-
ня умов виконання робiт при виробництвi, експлуатацiї i ремонтi виробу.

До складу робiт iз забезпечення ТКВ входять рiзноманiтнi заходи що-
до досягнення технологiчної рацiональностi i оптимальної спадкоємностi
конструкцiї виробу, якi переважно спрямованi на досягнення наступних
цiлей:
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ
КОНСТРУКЦІЇ ВИРОБУ

Забезпечення 
технологічної 
раціональності

Забезпечення 
спадкоємності

Зменшення 
трудомісткості

Зменшення 
матеріаломісткості

Зменшення 
енергомісткості

Підвищення рівня 
виробничої 

технологічності

Підвищення рівня 
експлуатаційної 
технологічності

Підвищення рівня 
ремонтної 

технологічності

Вдосконалення умов 
виконання робіт у різних 
сферах виявлення ТКВ

Досягнення оптимальних 
трудових, матеріальних і 
енергетичних витрат

Надання конструкції 
комплексу властивостей

Рис. 2 – Схема зв’язкiв робiт iз забезпечення ТКВ

• зниження трудомiсткостi i технологiчної собiвартостi виробу у виго-
товленнi i монтажi поза пiдприємством-виготовлювачем;

• зниження трудомiсткостi i технологiчної собiвартостi виробу в екс-
плуатацiї та ремонтi i тривалостi технiчного обслуговування та ре-
монту виробу;

• зниження матерiаломiсткостi i енергоємностi виробу, i, перш
за все, їх найважливiших складових — витрат металу i
паливно-енергетичних ресурсiв при виготовленнi, монтажi поза
пiдприємством-виготовлювачем, технiчному обслуговуваннi i ремон-
тi.

Основний склад робiт iз забезпечення ТКВ на стадiях розробки проектної
та робочої конструкторської документацiї наведено на рис. 3.

Вiдпрацювання конструкцiї виробу на технологiчнiсть при виконаннi
дослiдно-конструкторських робiт доцiльно проводити на основi компле-
ксного використання спецiальних методiв i прийомiв конструювання, якi
забезпечують технологiчну рацiональнiсть i спадкоємнiсть конструкцiї
виробу.

Пiд оцiнюванням ТКВ мається на увазi комплекс взаємопов’язаних
заходiв, що включають послiдовне виявлення ТКВ в цiлому або окремих
її властивостей, спiвставлення виявлених властивостей даного виробу
iз властивостями виробу, конструкцiя якого прийнята в якостi бази для
порiвняння, i подання результатiв спiвставлення у формi, яка прийня-
тна для ухвалення управлiнських рiшень по вдосконаленню конструкцiї
виробу, що розробляється.
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Технічна пропозиція Ескізний проект Технічний проект

Виявлення передумов для 
раціонального членування та 

компоновки виробу

Аналіз відповідності конструкції 
умовам виробництва

Визначення можливостей 
паралельного і незалежного 
складання та контролю 

специфікованих складових
частин виробу

Виявлення можливості 
запозичення складових частин 

виробу

Аналіз відповідності конструкції 
умовам експлуатації

Аналіз відповідності конструкції 
вимогам технічного 

обслуговування і ремонту

Виявлення нових умов
виконання робіт

Співставлення варіантів 
конструкції за критеріями 

технологічності

Аналіз можливості застосування 
нових прогресивних процесів 

виробництва

Розрахунок показників 
технологічності

Визначення умов експлуатації
та ремонту

Прийняття принципіальних 
рішень по умовам виконання 

робітВибір принципіального варіанта 
конструкції

Розрахунок показників 
технологічності

Прийняття основних 
принципіальних рішень по ТКВ

Розрахунок показників ТКВ

Технологічний контроль конструкторської документації

Узгодження показників ТКВ
Прийняття принципіальних 
рішень по конструкції для 
подальшої розробки

Виявлення умови спадкоємності 
складових частин виробу

Рис. 3 – Основний склад робiт iз забезпечення ТКВ на стадiях розробки
проектної та робочої конструкторської документацiї

Залежно вiд методiв оцiнювання, що використовуються, розрiзняють
кiлькiсне i якiсне оцiнювання ТКВ. Залежно вiд засобiв оцiнювання,
що використовуються, розрiзняють iнженерно-розрахунковi i iнженерно-
вiзуальнi методи оцiнювання ТКВ.

Кiлькiсне оцiнювання ТКВ засноване на iнженерно-розрахункових
методах i проводиться за конструктивно-технологiчними ознаками, якi
iстотно впливають на виконання основних вимог до неї. Дане оцiнюва-
ння ТКВ може проводитися за планованими показниками, коли вирiб
розробляється за самостiйним технiчним завданням, яким встановленi
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базовi показники ТКВ, i за непланованими показниками — при вини-
кненнi альтернативи ТКВ для вибору кращого конструктивного рiшення
з ряду рiвноцiнних за даними властивостями.

Необхiднiсть кiлькiсного оцiнювання технологiчностi конструкцiї про-
ектованого виробу, а також номенклатура показникiв i методика їх ви-
значення встановлюються залежно вiд виду виробу, типу виробництва
i стадiї розробки конструкторської документацiї. При цьому число пока-
зникiв повинно бути мiнiмальним, але достатнiм для оцiнювання техно-
логiчностi.

Кiлькiсне оцiнювання виробничої ТКВ проводиться незалежно вiд аб-
солютної величини витрат на виготовлення виробу, якi обумовленi його
конструкцiєю. Кiлькiсне оцiнювання експлуатацiйної i ремонтної ТКВ
проводиться при витратах на експлуатацiю i ремонт, що зiставнi iз ви-
тратами на його виробництво або перевищують їх.

Оцiнцi ТКВ передує комплекс заходiв, що заснованi на стандартизацiї
(впорядкуваннi) множини iнженерних рiшень. До таких рiшень вiднося-
ться:

• оптимiзацiя параметричних i типорозмiрних рядiв виробiв як об’є-
ктiв виробництва i експлуатацiї;

• типiзацiя конструктивних компоновок виробiв;

• класифiкацiя виробiв i їх складових частин за конструктивними i
технологiчними ознаками;

• групування однотипних об’єктiв класифiкацiї i встановлення для
кожної класифiкацiйної групи базових показникiв ТКВ.

Iнженерно-розрахунковий метод оцiнювання ТКВ являє собою суку-
пнiсть прийомiв, за допомогою яких розробник конструкцiї визначає i
розрахунковим шляхом спiвставляє чисельнi значення показника ТКВ
проектованого виробу K з вiдповiдним показником конструкцiї виробу
Kб , який прийнятий в якостi бази для порiвняння.

Результатом кiлькiсного оцiнювання ТКВ iз використанням
iнженерно-розрахункових методiв оцiнювання є формування цiльової
функцiї Z i алгоритму забезпечення ТКВ, що придатнi для ухвалення
рiшень по вдосконаленню конструкцiї виробу.

Висновки
Система забезпечення технологiчностi конструкцiї виробу повинна пе-

редбачати можливiсть ухвалення рiшень як по конструкцiї виробу, так i
по умовам його виробництва, експлуатацiї i ремонту вже на раннiх стадi-
ях проектування. Забезпечення конструктивної i технологiчної спадко-
ємностi полегшує задачу створення конструкцiї виробу, оскiльки упоряд-
ковує склад етапiв пiдготовки виробництва i скорочує термiни останньої.
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