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Ринкові відносини, що за останній період часу набули істотного 

розвитку, змінили підходи до побудови структури та організації 

машинобудівних виробництв як в Україні, так і в Словаччині. Успішні 

підприємства, як правило, мають серійний тип виробництва, де основний 

акцент робиться на випуск досить широкої номенклатури продукції 

невеликими партіями, що часто повторюються. Актуальність роботи 

пов’язана із зниженням технологічної собівартості механічної обробки 

деталей складної форми (важелі, шатуни, вилки, кронштейни) за рахунок 

зменшення допоміжного та підготовчо-заключного часу. Актуальність 

підтверджується активним розповсюдженням та застосуванням 

оброблюваних центрів із ЧПК, доцільність впровадження яких обґрунтована 

багатономенклатурністю деталей та серійним типом виробництва. 

Широка номенклатура виробництва зумовлює часті переналагодження 

на обробку деталей іншої партії, що ставить питання про економічну 

доцільність проектування та виготовлення спеціальних верстатних пристроїв 

(ВП). Тому актуальною науково-практичною задачею є розроблення гнучких 

ВП, що мають здатність до переналагодження на інший типорозмір у межах, 

визначених його технічними характеристиками та можливість установлення 

конструктивно подібних деталей і зменшення часу при переналагодженні. 

Розроблені швидкопереналагоджувані ВП для установлення деталей типу 

важелів, шатунів і вилок, що забезпечують задану міцність і жорсткість 

конструкції, реалізацію багатокоординатної обробки на оброблюваних 

центрах із ЧПК, відповідають заданим ступеню гнучкості та рівню 

продуктивності.  

Аналітичні та експериментальні дослідження довели доцільність 

застосування гнучких верстатних пристроїв для обробки деталей складної 

форми на оброблюваних центрах із ЧПК в умовах багатономенклатурного 

виробництва з метою скорочення підготовчо-заключної складової норми 

часу, пов’язаної з переналагодженням ВП на обробку деталей заданої 

номенклатури. Визначено економічно обґрунтовану раціональну сферу 

застосування розроблених ВП. 

 


