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2.1 Загальні положення про проектування і конструювання 

Проект (від латинського projectus – кинутий уперед) відносно до машинобуду-

вання є сукупністю конструкторських і текстових документів, що містять принципо-

ве (ескізний проект) або остаточне (технічний проект) розв’язання, яке дає необхідне 

представлення про будову виробу, що створюється, і вихідні дані для наступної роз-

робки та виготовлення робочої документації. 

Проектування об’єкта машинобудування можна представити як розробку ком-

плексної технічної документації (проекту), яка містить техніко-економічні обґрунту-

вання, розрахунки, креслення, макети, кошториси, пояснювальні записки та інші ма-

теріали, необхідні для розробки, виробництва і експлуатації обладнання, виробів і т.п. 

Проектувальник – фахівець в області проектування, покликаний здійснювати 

попередні пошуки, формулювати завдання на проектування і ескізний проект, прое-

ктно-кошторисну документацію. В умовах науково-технічного прогресу робота про-

ектувальника усе більш здобуває дослідницький характер, тому що від нього потріб-

но не просто створити новий об’єкт, але і додати йому нову, кращу якість і задово-

льнити вимоги замовника та суспільства в цілому. 

Конструювання в загальному розумінні – це тип інженерної діяльності, який 

може бути реалізований у різних областях творчості. Зокрема, у проектуванні ма-

шин і устаткування конструювання пов’язане з розробкою певної конструкції ви-

робу, яка потім матеріалізується виготовленням на виробництві. Воно містить у со-

бі створення варіантів конструкції, розрахунки, операції аналізу, синтезу та ін. 

Конструювання необхідне у зв’язку з розвитком серійного та масового виро-

бництва технічних виробів і полягає в створенні, випробуванні та відпрацьовуван-

ню дослідних зразків різних варіантів майбутньої технічної системи, у тому числі 

технологічної. На основі дослідного зразка конструктор розраховує конкретні 

конструктивно-технічні характеристики, що враховують специфічні умови вигото-

влення на конкретному машинобудівному виробництві. 
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Завдання конструювання полягають у створенні машин, що повністю відпо-

відають вимогам замовника та дають найбільший економічний ефект при най-

більш високих техніко-економічних і експлуатаційних показниках. Головними 

показниками є: висока продуктивність, економічність, надійність; малі маса, ма-

теріалоємність, габарити, енергоємність, витрати на експлуатацію і ремонт; високі 

довговічність і ступінь автоматизації, простота і безпека обслуговування та керу-

вання, зручність складання і розбирання; дотримання вимог технічної естетики.  

Конструктор – інженер, фахівець в області розробки конструкцій. Звичайно 

він підключається до проектування технічної (технологічної) системи переважно на 

заключних стадіях технічного і робочого проектів, а також створення та випробу-

вання дослідного зразка. Конструктор акцентує свою увагу на розробці вимог до 

матеріалу елементів, відповідності цих елементів стандартам, а також на розробці 

конструкції нових елементів для даної системи. 

Інженер (від латинського ingeniare – творити, створювати, впроваджувати) є фа-

хівцем з вищою технічною освітою, який застосовує наукові знання для розв’язання 

технічних завдань, керування процесом створення технічних систем, проектування, 

організації виробництва, впровадження в нього науково-технічних нововведень.  

Інженерна діяльність – діяльність, спрямована на застосування наукових 

знань для створення технічних об’єктів (споруд, механізмів, пристроїв, машин і т. 

п.) та керування процесом їх виготовлення. Інженерна діяльність опирається на 

науку про природні процеси і технічну практику, звідки вона запозичує конструк-

тивно-технічні і технологічні знання про матеріали, конструкції, їх технічні влас-

тивості, способи виготовлення і т.д. 

2.2 Історичні відомості і еволюція процесів проектування 

Ознайомимось з еволюцією методів проектування.  

Кустарний метод. Створення найпростіших знарядь праці має історію, що об-

числюється тисячоріччями. Аналіз конструкцій прадавніх машин для приготування 

продуктів харчування показує, що майстри-ремісники могли створювати досконалі 

машини і механізми, у яких усі складові частини мають оптимальні розміри з погляду 

функціонального призначення, міцності та зручності обслуговування. Виготовлення 

машин і механізмів велося кустарним образом. Еволюцію кустарних промислів можна 

характеризувати наступними положеннями: 

- ремісник не викреслює ескіз свого виробу і не може виразно його поясни-

ти в силу своєї неосвіченості; 

- зміна форми і властивостей кустарного виробу відбувається в процесі ба-

гатовікового пошуку методом проб і помилок; 
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- джерелом усієї інформації є сам виріб, який довгі роки не міняв своєї фор-

ми і змінювався тільки для виправлення помилок. Обґрунтування прийнятих 

розв’язань передавалося у вигляді фіксованих навичок при навчанні ремеслу, не-

обхідних для відтворення традиційної форми виробу; 

- форма виробу, його перетинів, їх обґрунтування не фіксують у символічному 

виді, тому їх неможливо досліджувати і змінювати без грубого експериментування. 

У результаті всього перерахованого розробка досконалого виробу кустарем 

часто тривала протягом усього його життя. 

Креслярський метод проектування дозволяє сучасному конструктору створю-

вати виріб протягом часу від кількох місяців до кількох років. Таке співвідношення 

витрат часу і праці, у порівнянні з кустарним методом, визначається різними засоба-

ми зберігання і передачі інформації про виріб та оцінки внесених у виріб змінень. 

Розвиток креслярського методу проектування нерозривно пов’язаний з роз-

витком графіки як засобу спілкування, накопичення і зберігання інформації. Істо-

рія розвитку графіки нараховує кілька тисячоріч. У далекій давнині (Єгипетський 

період) графіка використовувалася головним чином у прикрасах будинків і ілюст-

раціях, у яких змішувалася релігійна, історична і проектна графіка. Потім греки 

відкрили, розробили та довели до досконалості новий графічний метод, сформу-

льований у вигляді законів креслення в перспективі. Багато методів і прийомів, 

винайдені греками, використовуються в сучасній графіці. 

Особливим періодом розвитку креслення як однієї з форм графіки є XII і 

XIII віки, відзначені заснуванням багатьох міст і університетів та поширенням 

креслення інженерних проектів. Креслення стало найбільш важливою дисциплі-

ною університетського навчання інженерної справи і систематично викладалося в 

нових університетах Європи. 

Починаючи з XV століття графіка, пов’язана із проектуванням, виділилася з 

форм графіки, характерних для живопису, архітектури, скульптури. У це ж час 

збільшилася потреба в тиражуванні проектів і розвитку прийомів і виразних засо-

бів відображення як видимих, так і невидимих об’єктів. Стали інтенсивно розви-

ватися методи і засоби відображення та технологія масово-відтвореної графіки – 

друкування копій. На початку промислової революції в Англії було винайдене 

світлокопіювання і розроблена його технологія, яка удосконалювалася протягом 

декількох століть. Практично дотепер вона дозволяє швидко і дешево одержувати 

копії вихідного креслення. 

Створення устаткування для автоматизованого креслення на базі мікроелек-

тронної техніки скоротила кількість ручної праці і збільшила число засобів, при-

датних для відображення креслень та їх тиражування. 
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Якісно новий етап у розвитку методів і способів виготовлення різних техніч-

них об’єктів почався з моменту появи креслень, що відображають майбутній об’єкт 

у певному масштабі. Принципова різниця між цим способом розробки виробу і 

еволюцією виробів ремісників полягає в тому, що пошук форм відділений від ви-

робництва та експерименти проводяться не на об’єкті, а на масштабному кресленні. 

На ранніх стадіях проектування креслярським способом роботу веде одна 

людина, найчастіше головний (ведучий) конструктор або керівник групи. Після 

того як сформульовані критичні труднощі завдання і знайдені задовільні 

розв’язання, робота може бути розподілена між кількома виконавцями. 

Методика, що дозволяє залучити до проектування велику кількість вико-

навців, припускає наступні ступіні інженерного конструювання: оцінка здійснен-

ності і відшукування комплексу здійсненних концепцій; ескізне проектування з 

метою відбору і розробки оптимальної концепції; робоче конструювання – інже-

нерний опис конструкції; планування – оцінка і змінення концепції відповідно до 

вимог виробництва, збуту, експлуатації і ліквідації використаного виробу. 

Проектування починається зі сприйняття інформації (перший етап), на основі 

якої вибудовується деякий комплекс альтернативних розв’язань виробу в цілому. На 

другому етапі відбирається одне із цих розв’язань для подальшої розробки. На третьо-

му і четвертому етапах ведеться робоче конструювання одночасно багатьма людьми. 

Процес конструювання креслярським способом фактично являє собою приско-

рений варіант еволюції виробу, що дозволяє за один раз змінити не одну, а цілу суку-

пність деталей, уникаючи дорогої переробки. Конструктор легко може визначити, як 

змінення форми однієї деталі позначиться на конструкції всього виробу. Однак дося-

гатися остаточного варіанта можна тільки шляхом багаторазових циклів змінень. 

Системи автоматизованого проектування (САПР). До недоліків кресляр-

ського способу проектування на сучасному етапі розвитку техніки додається 

вплив усього обсягу, що збільшується, науково-технічної інформації, яку необ-

хідно переробити на стадії проектування (конструювання). Встановлено, що обсяг 

пошукового конструювання за кожні 10 років збільшується у 10 раз, а кількість 

фахівців лише подвоюється. дефіцит, що утворювався, змушує переглядати існу-

ючі методи збору, аналізу і зберігання проектної інформації з метою забезпечення 

строків та якості проектування. 

З ростом складності технічних об’єктів необхідна участь у проектуванні все 

більшої кількості конструкторів, науковців, технологів. Це, у свою чергу, приво-

дить до необхідності витрачати багато часу на узгодження розв’язань, креслень. 

Подовжуються строки проектування, з’являються додаткові помилки, ідуть пере-

робки. Іншими словами, з’являється великий обсяг рутинної роботи, яку стало не-

обхідним передати для виконання електронно-обчислювальній техніці.  
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Конструкторові потрібно залишити головне – творче мислення, розробку 

принципів і концепцій функціонування майбутніх машин. Комплекси, які вико-

нують цю роботу, називаються системами автоматизованого проектування 

(САПР). Вони є третім етапом еволюції методів і способів проектування. Застосу-

вання САПР стало невід’ємною частиною сучасного промислового виробництва. 

Отже, прослідковуються три етапи еволюції методів і способів проектуван-

ня машин: кустарні промисли, креслярський спосіб проектування, САПР. 

2.3 Стадії проектування технологічного обладнання 

У сучасному процесі проектування розробка комплексу машин переробного 

та харчового виробництва починається з виявлення потреби суспільства в різних 

видах продуктів харчування. Сам процес проектування машини складається з 

п’яти укрупнених етапів: 

1) Дослідження проектної ситуації. 

2) Розробка принципу розв’язання і структури об’єкта (вибір схемних розв’язань). 

3) Узгодження принципу розв’язання з умовами виготовлення і експлуатації. 

4) Розробка робочої конструкторської документації. 

5) Оцінка отриманих результатів на підставі їх аналізу. 

Відповідно до такої логіки проектування стандартизований увесь процес про-

ектування (конструювання), Державними стандартами передбачені наступні стадії 

розробки конструкторської документації на вироби всіх галузей промисловості. 

Згідно з ГОСТ 2.103-68 проектування – процес створення нового виробу, 

передбачає п’ять стадій: технічне завдання (ТЗ), технічна пропозиція (П), ескізний 

проект (Е), технічний проект (Т), розробка робочої документації. В умовах учбо-

вого закладу (в порівнянні з умовами підприємств) ці стадії проектування дещо 

спрощуються, про що буде сказано далі. 

ГОСТ 3.103 для кожної стадії передбачає певні етапи робіт і їх зміст. Конк-

ретне виконання кожного етапу, його обсяг і зміст визначається специфікою роз-

роблювального виробу й практикою проектування на підприємствах галузі й час-

то регламентується галузевими стандартами (ОСТ). 

Перелік, найменування і обов’язковість конструкторської документації та-

кож оговорюються стандартами. 

Технічне завдання встановлює основне призначення, технічні характерис-

тики, показники якості, техніко-економічні, а також спеціальні вимоги, що 

пред’являються до виробу, який розробляється. 
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Технічна пропозиція – сукупність конструкторських документів, що містять 

технічні і техніко-економічні обґрунтовування доцільності розробки виробу на пі-

дставі технічного завдання і різних варіантів можливих рішень виробів, порівня-

льної оцінки рішень з урахуванням конструктивних і експлуатаційних особливос-

тей виробу, що розробляється і існуючих виробів, а також патентних матеріалів. 

Після затвердження технічна пропозиція є підставою розробки ескізного проекту. 

Ескізний проект (ГОСТ 2.119-73) – сукупність конструкторських докумен-

тів, які повинні містити принципові конструктивні рішення, що дають загальне 

уявлення про будову і принцип роботи виробу, а також дані, що визначають його 

призначення, основні параметри і габаритні розміри. 

Ескізний проект розробляють звичайно в кількох варіантах з ґрунтовним роз-

рахунковим аналізом, в результаті якого відбирають варіант для подальшої розробки.  

На цій стадії проектування проводять кінематичний розрахунок привода, 

розрахунок передач з ескізною компоновкою їх деталей, яка відображає принци-

пові конструктивні рішення і дають загальне уявлення про будову і принцип ро-

боти виробу, що проектується.  

Як правило, розрахунки необхідно виконувати з одночасним паралельним 

викреслюванням варіантів конструкції виробу, оскільки багато розмірів, необхід-

них для розрахунку (відстані між опорами валів, місцями прикладання наванта-

жень і т.п.), можна отримати тільки з графічного зображення. В той же час поета-

пне викреслювання конструкції в процесі її розрахунку є одним з видів перевірки 

цього розрахунку. Неправильний результат розрахунку виявляється в порушенні 

пропорційності конструкції деталі при виконанні ескізної компоновки виробу. 

Перші проектні розрахунки на стадії ескізного проектування виконують, як 

правило, спрощеними і наближеними. Остаточний розрахунок є перевірочним для 

даної (вже наміченої) конструкції виробу. 

Багато розмірів елементів деталі при проектуванні не розраховують, а 

приймають відповідно до досвіду (по аналогії) проектування подібних конструк-

цій, за даними стандартів і нормативно-довідкових документів – підручників, до-

відників та ін. 

Ескізний проект після утвердження служить підставою для розробки техні-

чного проекту або робочої конструкторської документації. 

Технічний проект (ГОСТ 2.120-73) – сукупність конструкторських документів, 

які повинні містити остаточні технічні рішення, що дають повне уявлення про будову 

виробу, що розробляється, і початкові дані для розробки робочої документації. 

Технічний проект після утвердження служить підставою для розробки ро-

бочої документації. 
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Розробка робочої документації – заключна стадія проектування, необхідна 

для виготовлення всіх ненормалізованих деталей, а також для оформлення заявки 

на придбання стандартних виробів. 

В учбовому закладі об’єм робіт на всіх стадіях проектування звичайно вста-

новлюється рішенням кафедри і указується в технічному завданні. При розробці 

того або іншого виду технологічного обладнання (або його модернізації) звичайно 

приводять креслення загального виду виробу, креслення окремих вузлів (тих, що 

проектуються або модернізуються)  робочі креслення основних деталей (валів, де-

талей передач, робочих органів, тощо). 

Документація, одержана у результаті проектування, називається проектом. 

В проект обов’язково входить пояснювальна записка з необхідними розрахунка-

ми, таблицями, схемами і ескізами. Пояснювальна записка супроводжується від-

повідними кресленнями (обумовленими в технічному завданні). 

Після захисту на експертній раді проект може служити підставою для виго-

товлення дослідного зразка виробу. Послідовність робіт при розробці нових виро-

бів в реальних умовах приведена на рисунку 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Послідовність робіт при розробці виробів в реальних умовах. 

Основні показники машин.  

Задача конструктора полягає в створенні машин, що повною мірою відпові-

дають потребам народного господарства і мають високу економічну ефективність, 

техніко-економічні і експлуатаційні показники. 

Найважливішими характеристиками при оцінці досконалості машини є її 

продуктивність, економічна ефективність, надійність, металоємність, енергоєм-

ність, ступінь автоматизації, простота і безпека обслуговування, зручність управ-

ління, складання і розбирання. 
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Продуктивність машини визначається кількістю продукції в натуральних 

одиницях (м
3
, м

2
, м, т, шт. і т.п.), що виробляється за певний час (годину, зміну, 

місяць, рік). Розрізняють розрахункову продуктивність, обумовлену аналітично, і 

фактичну, ту, що одержують зі звітних даних. Залежно від ступеня урахування 

умов експлуатації розрахункова продуктивність підрозділяється на конструктив-

ну, технічну і експлуатаційну. 

Конструктивна продуктивність визначається на етапі прогнозування і за-

дається, як правило, при формуванні технічного завдання на проектування, обу-

мовлюючи вибір параметрів і характеристик машини. Це максимально можлива 

(теоретична) продуктивність при безперервній роботі машини протягом фіксова-

ного проміжку часу. 

Технічна продуктивність – це найвища продуктивність машини за одну го-

дину безперервної (чистої) роботи, яка може бути досягнута в конкретних умовах 

при найбільш досконалій організації процесу робітниками, що повністю опанува-

ли передовими прийомами і методами керування машиною, її обслуговування та 

виконання всіх пов’язаних з роботою машини операцій. 

Технічну продуктивність знаходять на підставі виробничих випробувань, за 

паспортним даними або розрахунками. 

Експлуатаційна продуктивність – це продуктивність, яка може бути досягнута 

при реальних режимах використання машин за часом, обумовленим простоями, 

пов’язаними з поганою організацією робіт, технологічними перервами, неможливіс-

тю виконання робіт за конструктивно-технічними причинами (непланове приведення 

машин у працездатний стан, низька кваліфікація машиніста-оператора та ін.). Екс-

плуатаційну продуктивність визначають на основі затверджених норм виробітку.  

Економічна ефективність характеризує господарські результати і доціль-

ність виробництва машин та їх застосування. Вона вимірюється відношенням 

ефекту, що одержується (у вигляді зростання об’єму продукції, яка випускається 

або робіт, що виконуються, зниженням їх собівартості, зростання прибутку) до 

витрат на створення і впровадження машини. 

Великий економічний ефект дають стандартизація деталей і складальних 

одиниць, модифікація, агрегатування та універсалізація машин. 

Стандартизація – це встановлення і застосування відповідних правил з 

метою впорядкування діяльності в певній області для досягнення загальної опти-

мальної економії при дотриманні умов експлуатації і вимог безпеки. Стандарти-

зація це регламентація конструкції і типорозмірів широко вживаних маши-

нобудівних деталей і складальних одиниць.  
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Стандартизація прискорює проектування, полегшує виготовлення, 

експлуатацію і ремонт машин та при доцільній конструкції стандартних де-

талей сприяє збільшенню надійності машин. 

Стандарт може бути: 

- у вигляді документа, що містить ряд вимог (норм), що підлягають 

обов’язковому виконанню; 

- у вигляді основної одиниці або фізичної константи (ампер, вольт, метр, g = 

9,81 м/с
2
, п = 3,14... і т.п.); 

- у вигляді якого-небудь предмета для фізичного порівняння (еталон метра, 

маси та ін.). 

Ступінь стандартизації оцінюється коефіцієнтом: 

%100
N

N
η c

c  , 

де N,Nc  - число стандартних деталей і загальне число деталей. 

Складовими частинами стандартизації є уніфікація і типізація 

Уніфікація - раціональне скорочення числа видів, типів, марок і типорозмі-

рів виробів однакового функціонального призначення; складальних елементів цих 

виробів; основних та другорядних розмірів; допусків і посадок; марок матеріалів; 

способів виготовлення; технологічних вказівок; технічної документації і т.п. 

Види уніфікації: міжтипова; галузева і міжгалузева; уніфікація деталей, 

складальних одиниць і машин; уніфікація конструктивних елементів машин і апа-

ратів; уніфікація марок і сортаменту матеріалів, електродів, типорозмірів кріпи-

льних та інших стандартних виробів; уніфікація технічної документації. 

Для оцінки досягнутого рівня стандартизації і уніфікації використовують 

систему показників: коефіцієнт застосовності (є обов’язковим), коефіцієнт по-

вторюваності, коефіцієнт міжпроектної (взаємної) уніфікації, коефіцієнт 

уніфікації групи виробів: 

Типізація – це розробка і встановлення типових конструктивних або техно-

логічних розв’язань із загальними технічними характеристиками. 

Утворення машин на базі уніфікації проводиться наступними методами: 

Секціонування – поділ машини на однакові секції і утворення похідних ма-

шин набором уніфікованих секцій. Секціонуванню добре піддаються транспорте-

ри – стрічкові, скребкові, ланцюгові, ковшові елеватори і т.д., дискові фільтри, 

пластинчасті теплообмінники, відцентрові насоси. 

Метод змінення лінійних розмірів – змінення довжини машини або агрега-

ту зі збереженням форми поперечного перерізу. Метод застосуємо головним чи-

ном до роторних машин (шестеренні і відцентрові насоси, компресори, валкові 

машини, мішалки і т.п.). 
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Метод базового агрегату – застосування базового агрегату, що перетворю-

ється в машини різного призначення приєднанням до нього спеціального устатку-

вання (дорожні машини, самохідні крани, навантажувачі, сільськогосподарські 

машини, кухонні комбайни, тощо). 

Конвертування – використання базової машини або основних її елементів 

для створення агрегатів різного призначення. Приклад – переведення поршневих 

двигунів внутрішнього згоряння з одного виду палива на іншій – бензинових у га-

зові; компресорів повітряних – на фреон, аміак (NH3). 

Компаундування – метод паралельного з’єднання машин з метою збільшен-

ня загальної потужності або продуктивності установки. Установка двох і більш 

двигунів на крилі літака. 

Модифікування – переробка машини з метою пристосування її до інших 

умов роботи, операцій і видів продукції без змінення основної конструкції. 

Агрегатування – створення машин шляхом комбінації уніфікованих агрега-

тів, що представляють собою автономні вузли, які встановлюють в різному числі і 

комбінаціях на загальній станині. 

Комплексна стандартизація – метод, близький до агрегатування. Викорис-

товується для агрегатів простого типу: відстійники, випарні установки (днища, 

трубні решітки, труби, фланці та ін.). 

Універсалізація характеризується розширенням функцій машин, збільшен-

ням діапазону операцій, що виконуються ними, розширенням номенклатури 

об’єктів, які обробляються. 

Велике значення має зменшення числа типорозмірів деталей машини раціо-

нальним вибором типажу і її параметрів, що дозволяє підвищити серійність виро-

бництва і зменшити вартість виготовлення. Це теж конструкторська задача. 

Важливо забезпечити технологічність конструкції – відповідність машини 

вимогам виробництва і експлуатації. 

Технологічність конструкції – це сукупність властивостей виробу, що про-

являються в можливості оптимальних витрат праці, засобів, матеріалів і часу при 

технічній підготовці виробництва, виготовленні, експлуатації і ремонті. 

Технологічна конструкція, як правило, має досконалий вигляд, зручна в ви-

користанні і прагне до ідеальної. Технологічність конструкції оцінюється рівнем 

технологічності конструкції: 

1
К

К
K

б

т  , 

де К - показник технологічності конструкції, що розробляється; 

   Кб - базовий показник, прийнятий за вихідний при порівняльній оцінці. 
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Показник технологічності конструкції виробу характеризує один або декі-

лька її ознак на стадії розробки конструкторської документації. 

Основні показники технологічності конструкції: 

- трудомісткість виготовлення виробів; 

- технологічна собівартість виробу.  

Додаткові показники технологічності підрозділяються на дві групи: 

- техніко-економічні – характеризують витрати праці або вартісних засобів 

на виготовлення, експлуатацію або ремонт виробу; 

- технічні – визначають витрати і раціональне використання матеріалів, то-

чність і якість виготовлення, уніфікацію конструкцій і технологічних процесів. 

Для аналізу і оцінки технологічність класифікують по видах і іншим озна-

кам (стадіям розробки і виробництва виробів, видах виробів при розробці конс-

трукторської і технологічної документації, видах процесів виготовлення, констру-

ктивним характеристикам виробу). 

Наприклад, відповідно до першої ознаки розглядають: 

- виробничу технологічність; 

- експлуатаційну технологічність конструкції: 

а) технологічність конструкції при технічному обслуговуванні; 

б) ремонтну технологічність конструкції. 

Розрізняють поняття технологічності конструкції деталі, складальної оди-

ниці і виробу в цілому. 

Оцінка технологічності конструкції деталі може проводитися по основних 

конструктивних характеристиках: форма поверхні, розміри, матеріал та ін. 

При конструюванні машин та апаратів переробного і харчового виробницт-

ва виходять із принципів технологічної і конструктивної наступності. 

Технологічна наступність для машини, що розробляється. полягає у виборі 

таких деталей та складальних одиниць, які вже застосовувалися в інших машинах 

і технологія виготовлення яких уже освоєна промисловістю. 

Конструктивна наступність при конструюванні нової машини, полягає у 

використанні попереднього досвіду машинобудування, у введенні в зразок, який 

розробляється усього корисного, що є в існуючих конструкціях машин. 

Іноді корисно використовувати метод інверсії (зворотність функцій, форм і 

розташування деталей) – тобто буває вигідно поміняти деталі ролями: ведучу деталь 

зробити веденою, напрямну в елемент, що направляється, нерухому в рухому, зов-

нішній конус замінити внутрішнім, що дає певну ефективність конструкції виробу. 
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Надійність – властивість машини зберігати в часі у встановлених межах 

значення всіх параметрів, які характеризують її здатність виконувати необхідні 

функції в заданих режимах і умовах застосування, технічного обслуговування, 

ремонтів, зберігання та транспортування. 

Залежно від призначення машини і умов її застосування надійність склада-

ється з поєднання окремих властивостей: безвідмовності, довговічності, ремонто-

придатності, зберігаємості. 

Безвідмовність машини характеризується повним наробітком (наробітком 

від початку експлуатації машини до виникнення першої відмови), наробітком між 

відмовами (наробітком машини від закінчення відновлення її працездатного стану 

після відмови до виникнення наступної відмови). 

Довговічність машини характеризується технічним ресурсом (наробітком 

від початку експлуатації або її відновлення після ремонту до переходу в гранич-

ний стан) і терміном служби (календарною тривалістю від початку експлуатації 

або її відновлення після ремонту до переходу в граничний стан). 

Надійність машини у першу чергу визначається міцністю та жорсткістю конс-

трукції та її складових.  

Раціональними способами підвищення міцності, що не вимагають збільшення 

маси, є точність розрахунків, включаючи рішення триботехнічних задач, використан-

ня зміцнюючи методів обробки, застосування раціональних профілів і форм, макси-

мальне використовування міцності матеріалу, по можливості рівномірний розподіл 

навантажень на всі елементи конструкції. 

До способів зміцнюючою обробки можна віднести термічну і хіміко-термічну 

обробку, гарячу обробку тиском, легування, поверхневу пластичну обробку. 

Жорсткість – здатність системи опиратися дії зовнішніх навантажень з дефор-

маціями допустимими без порушення роботоздатності системи (тобто з мінімальни-

ми деформаціями). 

Жорсткість конструкції визначають наступні фактори: 

- модуль пружності матеріалу (Е – модуль нормальної пружності при розтягу-

стиску, модуль здвигу G – при здвигу та крученні); 

- геометричні характеристики перерізу (площа – при розтягу-стиску, здвигові, 

момент інерції при згині, полярний момент інерції – при крученні); 

- лінійні розміри тіла, яке деформується; 

- вид навантаження і тип опор. 
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Триботехніка – наука про контактну взаємодію твердих тіл при їх віднос-

ному русі, що освітлює весь комплекс питань тертя, зношування і змащування. 

Ряд термінів, що відносяться до триботехніки, стандартизовані (ГОСТ 23.002-78). 

Наведемо в скороченому вигляді деякі з них. 

Зношування – процес руйнування і відділення матеріалу з поверхні твердого 

тіла, що виявляється в поступовій зміні розмірів і(або) форми тіла. 

Зносостійкість – властивість матеріалу чинити опір зношуванню при пев-

них умовах тертя. 

Змащувальний матеріал – матеріал, що вводиться на поверхні тертя для 

зменшення сили тертя і (або) інтенсивності зношування. 

Змащення – дія змащувального матеріалу, в результаті якого між двома по-

верхнями зменшується сила тертя і (або) інтенсивність зношування. 

Змазування – підведення змащувального матеріалу до поверхні тертя. 

Тертя спокою – тертя двох тіл при мікропереміщеннях до переходу до від-

носного руху. 

Тертя руху – тертя двох тіл, що знаходяться у процесі відносного руху. 

Сухе тертя (тертя без змащувального матеріалу) – тертя двох тіл за відсу-

тності на поверхні тертя введеного змащувального матеріалу будь-якого вигляду. 

Тертя ковзання – тертя руху двох контактуючих твердих тіл, при якому їх 

швидкості в точках контакту різні по значенню і напряму. 

Тертя кочення – тертя руху двох твердих тіл, при якому їх швидкості в точ-

ках дотику однакові по значенню і напряму. 

Сила тертя – сила опору при відносному переміщенні одного тіла по пове-

рхні іншого під дією зовнішньої сили, направленої по дотичній до загальної межі 

між цими тілами. 

Швидкість ковзання – різниця швидкостей тіл в точках дотику при ковзанні. 

Коефіцієнт тертя – відношення сили тертя двох тіл до нормальної сили, 

що притискує ці тіла одне до іншого. 

Коефіцієнт зчеплення – відношення неповної сили тертя спокою двох тіл до 

нормальної складової поверхонь тертя силі, що притискує тіла одне до іншого.  

З тертям пов’язана одна з найгостріших проблем сучасності – зношування 

машин і механізмів. Витрати на відновлення машин величезні, причому щорічно 

вони збільшуються. Подовження терміну служби машин і устаткування навіть у не-

великому ступені рівносильне введенню значних нових виробничих потужностей. 
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Більшість машин (85...90 %) виходить з ладу через зношування деталей. Ви-

трати на ремонт і технічне обслуговування машини у декілька разів перевищують її 

вартість: для автомобілів в 6 разів, для літаків до 5 разів, для верстатів до 8 разів. 

Створення вузлів з мінімальними втратами на тертя рівносильне вивільнен-

ню величезних ресурсів робочої сили і різних матеріальних витрат, у тому числі 

ремонтних підприємств, які зараз в середньому по машинобудуванню складають 

не менше 60...80 % основного виробництва. 

На базі науки про тертя і зношування (триботехнології) на даний час 

розв’язуються прикладні інженерні (триботехнічні) задачі в області тертя, формо-

утворення деталей, обробки матеріалів руйнуючими та деформуючими способа-

ми, можливості досягнення необхідних властивостей поверхонь тертя, вузлів і де-

талей за рахунок дій поверхового зміцнення, нанесення спеціальних покриттів і 

т.п. 

Для забезпечення малої сили тертя і мінімального зношування необхідно 

забезпечити позитивний градієнт механічних властивостей, при якому міцність 

виникаючих молекулярних зв’язків на поверхні менша за міцність нижче лежачих 

шарів. Ця умова дотримується при введенні рідкого або пластичного змащуваль-

ного матеріалу, оскільки міцність при здвигу змащувального матеріалу значно 

нижча, ніж сухого металу, на який він нанесений.  

В парі тертя такий градієнт може бути досягнутий нанесенням плівки (мета-

левої, неметалічної), застосуванням монолітного матеріалу, який в процесі тертя 

також забезпечує позитивний градієнт механічних властивостей за рахунок акти-

вного наповнювача або шляхом введення змащувального матеріалу в зону тертя. 

Узагальнюючи висловлене, помітимо, що тільки з урахуванням всіх основ-

них чинників, що впливають на „життя“ виробу, воно у вигляді проекту одержує 

право на матеріалізацію. 

Отже, основним змістом проектування є матеріалізація науково-технічних 

ідей і знань, використовування їх при створенні нового технічного об’єкту, що 

має якнайкращі або наперед обумовлені параметри, властивості і техніко-

економічними показники. Якісно новий технічний об'єкт обов’язково включає но-

ве технічне рішення, але не вичерпується ними.  

Створення нового об’єкту – це перш за все результат органічного синтезу 

нового технічного рішення і елементів вже існуючих рішень у новому цілому. 


