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Анотація 

Запропоновано методику, блок-схему виконання розрахунків кількості обладнання на дільниці (в цеху) 

механічної обробки заготовок деталей машин в автоматизованому режимі з використанням прикладної 

програми. 
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Abstract 

The proposed method, a flowchart of the calculation of the amount of equipment at the site (in the workshop) of the 

mechanical processing of workpieces of machine parts in an automated mode using an application program. 
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Вступ 

Для виконання технологічних процесів механічної обробки заготовок деталей машин необхідно 

створення дільниць (цехів). Основними складовими елементами їх є металорізальне обладнання, за 

допомогою якого виконуються операції по обробленню заготовок деталей. Проектування дільниць 

(цехів) механічної обробки вимагає точного знання необхідної кількості металорізальних верстатів. 

Недостатня кількість обладнання не дозволяє забезпечити виконання виробничої програми 

виготовлення деталей. При необхідності поповнення кількості верстатів виникає потреба в 

додаткових площах, переплануванні розташування обладнання. 

Надлишок металорізального обладнання призводить до їх недостатнього завантаження, виникають 

надлишкові витрати на придбання, збільшуються площі дільниці (цеху). 

Методика розрахунку кількості обладнання приведена в [1, 2]. 

Для скорочення часу проведення проектних розрахунків доцільним є застосування прикладних 

програм, які дозволяють автоматизувати даний процес, суттєво зменшити витрати часу. 

Мета роботи – автоматизація процесу розрахунку кількості обладнання на дільниці (в цеху) 

механічної обробки заготовок деталей машин за рахунок використання прикладної програми. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 

- згідно спроектованого технологічного процесу механічної обробки заготовок деталей 

сформувати вхідні дані для розрахунків, а саме кількість операцій, їх верстатомісткість, програму 

випуску деталей, фонд часу роботи обладнання, основний, штучно-калькуляційний час виконання 

операцій; 

- розробити алгоритм, блок-схему та програму виконання розрахунків; 

- ввести всі необхідні дані; 

- виконати розрахунки. 
 

Результати дослідження 

Розглянуто методику виконання розрахунків кількості обладнання на операціях технологічного 

процесу механічної обробки заготовок деталей машин в умовах непотокового виробництва. При 

цьому використано формулу [1, 2] 
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де кштT   – сумарна верстатомісткість обробки річної кількості деталей, що виготовляються на 

дільниці (в цеху) на верстатах даного типорозміру, хв.; дF  – ефективний річний фонд часу роботи 

верстата, год. 

Сумарна верстатомісткість 

.привкшткшт NTT   , [шт.]                                                          (2) 

 

де кштT   – штучно-калькуляційний час виконання операції на даному верстаті, хв.; .привN  – 

приведена річна програма обробки деталей на даному обладнанні. 

Розрахована кількість обладнання на кожній із операцій технологічного процесу механічної 

обробки округляється до найближчого більшого числа прС  – прийнята кількість обладнання. 

За співвідношенням розрахункової кількості верстатів рС  та прийнятої прС  встановлено 

коефіцієнт завантаження обладнання по операціях механічної обробки 
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За співвідношенням основного часу оT  до штучно-калькуляційного часу кштT   виконання 

операцій визначено коефіцієнт використання обладнання за основним часом 
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За значеннями з , o  для всіх верстатів (як середнє арифметичне) виведені середні значення 

коефіцієнтів серз , серo . 

Згідно запропонованого алгоритму розроблено блок-схему проведення розрахунків (рис. 1) і 

комп’ютерну програму, інтерфейс якої показано на рис. 2. 
 

 
Рис. 1. Блок-схема алгоритму розрахунку кількості обладнання на дільниці (в цеху) механічної обробки 



 

 
 

Рис. 2. Інтерфейс програми для розрахунку кількості обладнання на дільниці (в цеху) механічної обробки 

 

Після введення вхідних даних одержано необхідну кількість верстатів на кожній із операцій 

технологічного процесу, їх коефіцієнти завантаження. 

 

Висновки 

1. Запропоновано алгоритм, блок-схему розрахунку кількості обладнання на дільниці (в цеху) 

механічної обробки заготовок деталей. 

2. За допомогою розробленої прикладної програми проведено розрахунки в автоматизованому 

режимі, що значно скоротило процес проектування. 

3. Запропонована методика може бути використана як в навчальному процесі при виконанні 

індивідуальних завдань, курсових проектів, випускних робіт, так і на підприємствах 

машинобудівного виробництва. 
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