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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Сучасний стан машинобудівного комплексу характе-
ризується застосуванням на більшості підприємств збірно-розбірних (15…20%) 
і нерозбірних спеціальних пристосувань (80…85%). 

У період підготовки виробництва й освоєння випуску нових видів про-
дукції близько 40% нерозбірного оснащення доводиться проектувати та виго-
товляти заново, що створює додаткові затрати. 

Більш ефективним видом технологічного оснащення при часто змінній 
номенклатурі виробів є універсальні збірно-розбірні пристосування. 

Проте в умовах серійного багатономенклатурного виробництва необхідне 
оснащення, яке з одного боку буде універсальним, наділеним тривалою оборот-
ністю його елементів, а з іншого – відповідати вимогам, що пред’являються до 
спеціального технологічного оснащення: мінімальна металоємність і вартість 
виготовлення, надійність, простота та зручність складання пристосування. 

У зв’язку з цим гостро постає питання розширення сфери використання 
системи переналагоджуваного технологічного оснащення, економічно ефек-
тивного в умовах серійного багатономенклатурного виробництва нероз’ємних 
конструкцій. Вагомого значення набуває науково обґрунтований вибір конс-
труктивного варіанту розроблюваних переналагоджуваних пристосувань; оп-
тимальних науково обґрунтованих конструктивно-технологічних та експлуа-
таційних параметрів елементів компоновок, які забезпечують швидке перена-
лагодження і стабільність їх роботи в процесі тривалої експлуатації без втрат 
точності виробів, що зварюються. 

Складність вирішення цієї задачі полягає в тому, що в області розробки і 
дослідження переналагоджуваних збірно-розбірних пристосувань для виробів, 
які мають нероз’ємні з’єднання, практично немає рекомендацій. У більшості 
випадків вони проектуються без належного обґрунтування основних парамет-
рів за різноманітними, часом суперечливими, вихідними даними і методиками 
із застосуванням перевірочних розрахунків міцності основних елементів. 

Дана робота вперше розглядає в сучасних умовах машинобудування пи-
тання комплексного, науково обґрунтованого підходу до розробки конструкцій 
універсальних збірно-розбірних переналагоджуваних пристосувань і достовір-
ного визначення їх основних конструктивно-технологічних і експлуатаційних 
параметрів, котрі забезпечують тривалу працездатність та якість виробів, що 
мають нероз’ємні з’єднання. Тому дисертаційна робота, спрямована на підви-
щення ефективності універсальних збірно-розбірних пристосувань в умовах ба-
гатономенклатурного серійного машинобудівного виробництва, є актуальною. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Виконання 
дисертаційної роботи пов’язане з науковою тематикою кафедри технології ма-
шинобудування та металорізальних верстатів НТУ «ХПІ». Дисертаційна робота 
проводилася у рамках виконання Концепції Загальнодержавної цільової еконо-
мічної програми розвитку промисловості на період до 2020 року (розпоряджен-
ня КМУ № 603-р від 17.07.2013 р.). 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є забезпечення якості скла-
дання виробів, які мають нероз’ємні з’єднання, шляхом визначення раціональ-
них параметрів елементів універсальних збірно-розбірних переналагоджува-
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них пристосувань та закономірностей їх компонування при забезпеченні тех-
нологічної гнучкості і високої ефективності експлуатації в умовах серійного 
багатономенклатурного виробництва. 

Для досягнення поставленої мети були сформульовані наступні задачі: 
− дослідити умови експлуатації технологічного оснащення для складання 

виробів, які мають нероз’ємні з’єднання, виявити особливості конструкцій 
оборотних пристосувань і встановити вимоги до визначення раціональних 
параметрів елементів та компонувань, що забезпечують ефективність екс-
плуатації в умовах серійного багатономенклатурного виробництва; 

− удосконалити компоновки УЗРП шляхом доповнення елементами но-
вої конструкції, що забезпечить необхідну якість складання нероз’ємних 
з’єднань виробів та технологічну гнучкість складального оснащення в умовах 
серійного багатономенклатурного виробництва; 

− дослідити напружено-деформований стан базових плит УЗРП нової 
конструкції та працездатність з’єднання елементів таких пристосувань; 

− на основі виконаних досліджень розробити методичні та практичні ре-
комендації щодо визначення раціональних параметрів елементів УЗРП та 
компоновок з них ефективного технологічного оснащення для складання ви-
робів, що мають нероз’ємні з’єднання; 

− результати роботи апробувати та впровадити у виробництво. 
Об’єкт дослідження – процес проектування технологічного оснащення 

для складання виробів, які мають нероз’ємні з’єднання. 
Предмет дослідження – закономірності компонування та визначення раціо-

нальних параметрів елементів універсальних збірно-розбірних переналагоджу-
ваних пристосувань, що забезпечують необхідну якість складання нероз’ємних 
з’єднань, тривалу працездатність, технологічну гнучкість і високу ефективність 
експлуатації в умовах серійного багатономенклатурного виробництва. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених у ході виконання ро-
боти задач були використані наступні методи дослідження: 

− метод апроксимуючого програмування для приведення вихідної нелі-
нійної системи до задачі лінійного програмування при оптимізації приєдну-
вальних розмірів базових і корпусних елементів УЗРП; 

− варіаційний метод Рітца-Тимошенко для вирішення задачі про вигин 
перфорованої пластини при теоретичному дослідженні напружено-деформо-
ваного стану базових плит УЗРП; 

− метод статичного тензометрування при експериментальному дослід-
женні напруженого стану базових плит УЗРП; 

− метод безпосередніх вимірів деформацій і переміщень за допомогою 
індикаторів при дослідженні податливості з’єднання елементів УЗРП; 

− поляризаційно-оптичний метод дослідження напружень на об’ємних 
прозорих моделях із «заморожуванням» деформацій при дослідженні напру-
женого стану в з’єднанні базових і корпусних елементів УЗРП. 

Наукова новизна отриманих результатів. На основі системного аналі-
зу і узагальнень досвіду проектування оборотного технологічного оснащення 
сформульовані, обґрунтовані, теоретично і практично розроблені принципи 
визначення раціональних компоновок та параметрів елементів універсальних 
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збірно-розбірних переналагоджуваних пристосувань, що забезпечують якість 
складання виробів, які мають нероз’ємні з’єднання, в умовах серійного бага-
тономенклатурного виробництва. Для цього: 

− отримала подальший розвиток систематизація та уніфікація компону-
вальних схем оборотного технологічного оснащення, що дало змогу удоскона-
лити компоновки універсальних збірно-розбірних переналагоджуваних присто-
сувань шляхом доповнення комплекту елементами нової конструкції для ефек-
тивного використання їх у серійному багатономенклатурному виробництві; 

− удосконалено структуру корпусних елементів пристосувань та визначе-
но їх раціональні параметри, які забезпечують технологічну гнучкість та ефек-
тивність використання в умовах серійного багатономенклатурного виробництва; 

− обґрунтовано умови силової взаємодії елементів у компоновках уні-
версальних збірно-розбірних пристосувань при складанні виробів, що мають 
нероз’ємні з’єднання; 

− вперше отримано аналітичний вираз для еквівалентної жорсткості ба-
зових плит пристосувань і визначено з урахуванням їх напружено-
деформованого стану основні геометричні параметри та ступінь їх впливу на 
міцність і жорсткість, що дозволяє забезпечити необхідну якість складання та 
тривалу працездатність; 

− вперше запропоновано систему багатокритеріального вибору раціона-
льних компоновок універсальних збірно-розбірних пристосувань з комплекту, 
доповненого елементами нової конструкції, та визначено їх приєднувальні 
розміри з урахуванням конструктивно-технологічних обмежень і умов екс-
плуатації пристосувань. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у наступному: удо-
сконалено принципову конструкцію УЗРП із використанням нових елементів 
компоновок і конструкції базових плит, що задовольняє вимогам серійного ви-
робництва; розроблено і впроваджено методичні та практичні рекомендації 
щодо визначення основних конструктивних параметрів УЗРП і їх раціональних 
значень; визначено область ефективного застосування запропонованих компо-
новок УЗРП; визначено техніко-економічну ефективність застосування УЗРП. 

Особистий внесок здобувача. Основні результати теоретичних і експе-
риментальних досліджень дисертаційної роботи отримані автором самостій-
но, а саме: обґрунтовано і розроблено модель силової взаємодії основних 
елементів пристосувань при складанні виробів, які мають нероз’ємні з’єднан-
ня; удосконалено компоновки та елементну базу УЗРП; проведено експери-
ментально-аналітичні дослідження працездатності УЗРП з елементами нової 
конструкції й отримано аналітичні залежності для їх розрахунку; визначено 
раціональні геометричні параметри конструктивних елементів пристосувань 
та їх оптимальні приєднувальні розміри; розроблено основні схеми компоно-
вок УЗРП, що розширюють їх технологічні можливості та забезпечують точ-
ність складання виробів, які мають нероз’ємні з’єднання, аналогічні спеціаль-
ним нерозбірним пристосуванням; виконано промислові випробування та 
впровадження розроблених конструкцій УЗРП. 

Достовірність отриманих результатів підтверджується використанням су-
часного математичного апарату, апробованих методик, результатами лаборатор-
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них і виробничих випробувань, а також їх впровадженням у діюче виробництво. 
Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати ди-

сертації доповідались і обговорювались на міжнародних та всеукраїнських нау-
ково-технічних та науково-практичних конференціях: «Сучасні технології в про-
мисловому виробництві» (м. Суми, 2012); «Сучасні напрямки розвитку інформа-
ційно-комунікаційних технологій та засобів управління» (м. Харків, 2013); 
«Сучасні напрями та перспективи розвитку технологій обробки та обладнання у 
машинобудуванні. «Механообробка. Севастополь – 2013» (м. Севастополь, 2013); 
«Якість технологій – якість життя» (м. Харків, 2013); «Нові технології в машино-
будуванні» (Харків–Рибаче, 2013); «Високі технології у машинобудівному виро-
бництві та транспортному машинобудуванні» (м. Полтава, 2013); «Університет-
ська наука – 2014» (м. Маріуполь, 2014); «Високі технології у машинобудуванні» 
(м. Полтава, 2014, 2015), «Kondratyuk Innovations XX – XXI» (м. Полтава, 2017). 

Публікації. Основні положення дисертації викладено у 25 наукових пра-
цях, у тому числі: 14 статей у наукових фахових виданнях України; 1 стаття в 
іноземному виданні; 10 – у матеріалах конференцій. 

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається з анотацій двома мо-
вами, вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та двох 
додатків. Загальний обсяг становить 196 сторінок, у т. ч.: 176 сторінок основ-
ного тексту, 65 рисунків, 24 таблиці, список з 112 найменувань використаних 
джерел на 11 сторінках, 2 додатки на 6 сторінках. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність дисертаційної роботи, сформульо-
вано мету та завдання досліджень, розглянуто об’єкт і предмет дослідження, 
встановлено наукову новизну та практичну значущість отриманих результа-
тів, особистий внесок здобувача, наведено відомості про апробацію, публіка-
ції, структуру та обсяг роботи. 

Перший розділ присвячений аналізу конструкцій і тенденціям розвитку 
збірних пристосувань, методикам проектування, розрахунку і стану досліджень 
цих пристосувань, а також теоретично-експериментальним методам, що вико-
ристовуються при дослідженні напружено-деформованого стану оснащення. 

У даний час оснащення складально-зварювальних процесів у серійному 
виробництві рухається, в основному, шляхом застосування нерозбірних спе-
ціальних пристосувань (НСП) та універсально-збірних зварних пристосувань 
(УЗПЗ), які проектуються індивідуально для кожної деталеоперації або для 
однотипних виробів. Такий шлях оснащення досить тривалий, вимагає знач-
них трудових та матеріальних витрат і не забезпечує повного задоволення по-
треби виробництва у технологічному оснащенні та окупності коштів, вкладе-
них у створення НСП та УЗПЗ, і не може бути застосований у ГВС. 

Останнім часом у розвитку засобів технологічного оснащення чітко про-
стежується тенденція переходу від традиційних пристосувань до пристосувань 
багаторазового застосування як більш гнучких і прогресивних. Але для умов 
серійного виробництва конструкцій нероз’ємних з’єднань позитивного вирі-
шення цієї задачі поки не знайдено. Складність рішення цієї задачі пояснюється 
відсутністю необхідної методичної і нормативно-технічної бази проектування 
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універсальних збірно-розбірних переналагоджуваних пристосувань (УЗРП). 
В існуючій літературі силові умови роботи пристосувань вивчені недостатньо 
повно; методики визначення розрахункових схем навантаження і величин екс-
плуатаційних зусиль, що діють на елементи пристосувань, відсутні. Питання 
розрахунку основ і корпусів пристосувань на міцність і жорсткість не розгляну-
ті, а рекомендацій щодо вибору критеріїв для їх оцінки в літературних джере-
лах немає. У практиці індивідуального проектування і виготовлення пристосу-
вань подібні завдання вирішувалися суб’єктивно методом проб і помилок. 
У сучасній літературі є лише обмежений ряд робіт, в яких розглянуті окремі за-
вдання по дослідженню працездатності даних пристосувань. 

Встановлено, що підвищення ефективності оснащення в умовах багато-
номенклатурного серійного виробництва досягається шляхом удосконалення 
конструкцій УЗРП з метою створення широко універсальних конструкцій 
оснащення багаторазового використання. 

У другому розділі аналізуються умови експлуатації, вимоги до конструк-
цій і критерії оцінки параметрів універсальних збірно-розбірних пристосувань. 

  

Конструкція УЗРП розроб-
лена з урахуванням встановле-
них вимог, патентоспроможна 
та якісно відрізняється від ві-
домих конструкцій перенала-
годжуваних пристосувань. 

Характерною і відмінною 
ознакою розробленої конструкції 
є наявність у тілі елементів УЗРП 
наскрізних пазів (рис. 1), через 
які елементи з’єднуються між 
собою, утворюючи пристосуван-
ня. Пази на поверхнях елементів 
розташовуються паралельними 
рядами у шаховому порядку. 
Зміщення пазів у сусідніх рядах 
виконано симетрично таким чи-
ном, що міжпазові проміжки од-
ного ряду розташовуються посе-
редині пазів іншого (сусіднього) 
ряду. На обмежених поверхнях 
елементів УЗРП виконується по 
два паралельних паза. 

Розміри у схемах розта-
шування пазів призначені з 
умови забезпечення максималь-
ної здатності збирання еле-
ментів у пристосуваннях і ви-
тримуються у межах: A = 2t; 
 L ≥ 2t + d; 2t + d ≥ t1 ≥ t – d. 

 
Рисунок 1 – Сутність конструкції УЗРП 

 
Рисунок 2 – Способи з’єднання і фіксації  

елементів УЗРП:  
а – беззазорне з’єднання; б, в – клинове  

з’єднання елементів 
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Прийняті схеми розташування пазів та їх геометричні розміри забез-
печують повну свободу з’єднання елементів при довільному їх встановленні 
один на одного в будь-яких поєднаннях. Це, практично, забезпечує необмежені 
можливості конструювання (збирання) пристосувань без введення до складу 
УЗРП додаткових елементів. Силові взаємодії у складально-зварювальних прис-
тосуваннях, у тому числі й у компоновках УЗРП, визначаються характером по-
ходження, зміни в часі й умовами прикладання експлуатаційних навантажень, їх 
впливом на елементи пристосувань та взаємодією останніх між собою. 

У ході аналізу виявлено найбільш характерні випадки навантаження 
елементів пристосувань (табл. 1). 

Таблиця 1 – Основні типові схеми навантаження елементів УЗРП 
Компонувальна схема  

пристосування 
Розрахункова схема  

навантаження 
Параметри  

навантажень 

  

hPM прпр ⋅= ; 

)( hlGQPPпр ⋅−±=  

  

hPM прпр ⋅= ; 

)( hlGQPPпр ⋅−±=  

  

hPM прпр ⋅= ; 

lGhPM прпр ⋅−⋅=1 ; 

QPPпр ±=  

 
При цьому навантаження базових плит моментами може бути одновіс-

ним або двовісним. 
В якості розрахункового значення експлуатаційного навантаження прий-

нята приведена сила 
 QGPPпр ++= , (1) 
де Р – розрахункова величина навантаження з урахуванням граничних зна-
чень параметрів зварних конструкцій, кН; G – навантаження, створювані ма-
сою зварних конструкцій, кН; Q – величина навантажень, що діють на еле-
менти УЗРП, кН. 

Для забезпечення гнучкості та мобільності УЗРП і забезпечення необ-
хідної точності та якості виготовлення конструкцій нероз’ємних з’єднань не-
обхідно, щоб: 

1. Структурно УЗРП складалися із мінімальної кількості високоуніфіко-
ваних конструкцій деталей і складальних одиниць; 

2. Конструкція елементів УЗРП і способи їх з’єднання забезпечували 
швидке, надійне і зручне складання і переналагодження пристосувань; 
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3. Компоновки УЗРП мали єдину 
принципову конструкцію, однакові по-
казники міцності та жорсткості, високу 
ступінь уніфікації конструкції; 

4. Жорсткість елементів УЗРП 
була достатньою і забезпечувала необ-
хідну точність конструкцій, що зби-
раються; 

5. Жорсткість з’єднання елементів 
УЗРП була не нижчою від жорсткості 
пальцевого з’єднання, що використо-
вується у конструкціях спеціальних і 
переналагоджуваних пристосуваннях; 

6. Рівень збирання елементів 
пристосувань був максимально мож-
ливим, але не нижче 80%. 

Виходячи з результатів дослід-
ження збірно-розбірних пристосувань 
та з урахуванням прийнятих припу-
щень, позначень (рис. 3) і числових за-
лежностей між елементами окружнос-
ті, випливає, що діючі експлуатаційні 
навантаження за умовами прикладання 
є статичними: 

Рисунок 3 – Схема деформації  
елементів пристосування і складові  

загальної похибки:  
а – схема пристосування; б – схема  

деформації базової основи; в – схема  
деформації опорно-корпусного елемента;  

г, д – схеми деформації з’єднання 

 f = 2Rsin2(α/4);    R = (L/0,017453⋅α);    sin(α/2) = ∆1/h. (2) 
Основними критеріями для оцінки працездатності і параметрів УЗРП є: 

1) міцність місцева та загальна, яка характеризується допустимим напружен-
ням і коефіцієнтом запасу міцності; 2) жорсткість, обумовлена точністю скла-
дання зварних конструкцій, що характеризується допустимими значеннями 
прогинів базових f та опорно-корпусних ∆2 елементів, податливістю елементів 
з’єднання ∆3 і зміщенням елементів з’єднання від розкриття стиків ∆4; 3) рі-
вень збирання елементів, що характеризується ймовірністю P події надійного 
закріплення довільно встановлених один на одного елементів пристосування. 

Таблиця 2 – Основні критерії оцінки параметрів УЗРП 

Найменування  
параметрів 

Поз-
на-

чення 

Критерії оцінки параметрів за серіями  
пристосувань 

1 2 3 4 
Прогин базового елемента, мм f 0,130–0,200 0,280–0,400 0,600–1,070 1,600–2,600 
Прогин опорно-корпусного 
елемента, мм ∆2 0,050–0,080 0,090–0,130 0,140–0,250 0,300–0,500 

Податливість з’єднання, мм ∆3 0,025–0,040 0,045–0,065 0,070–0,125 0,150–0,250 
Зміщення елемента  
від розкриття стику, мм ∆4 0,020–0,032 0,036–0,052 0,046–0,100 0,120–0,200 

У третьому розділі приведена методика і результати теоретичних дос-
ліджень базових плит конструкції УЗРП. Із умов експлуатації встановлено, 



8 

 

що базові плити з точки зору теорії пружності – це густо перфоровані прямо-
кутні тонкі пластини, навантажені згинальними моментами (рис. 4). 

Рішенням задачі про ви-
гин перфорованої пластини є 
спосіб приведення її до еквіва-
лентної жорсткої суцільної 
пластини за умови рівності по-
тенційних енергій: υперф ≈ υсуц. 
Для рішення поставленої задачі 
використано варіаційний метод 
Рітца-Тимошенко з прийняти-
ми наступними допущеннями: 

 
Рисунок 4 – Конструктивне виконання (а) і роз-

рахункова модель навантаження базової плити (б) 
1) матеріал базових плит вважається однорідним і ідеально пружним; 
2) зв’язок між компонентами напружень і компонентами деформацій вира-
жається законом Гука; 3) масовими й інерційними силами нехтуємо. 

   
Рисунок 5 – Елемент  

перфорованої пластини 
Рисунок 6 – Кінцевий 

елемент суцільної пластини 
Рисунок 7 – Ідеалізований 
хрестоподібний елемент 

  
Рисунок 8 – Фрагмент перетвореної  

решітки 
Рисунок 9 – Хрестоподібний  

елемент решітки 
Враховуючи, що потенційна енергія перетвореної решітки несуттєво від-

різняється від енергії перфорованої пластини, та приймаючи υ1 ≈ υперф ≈ υсуц, 
вираз потенційної енергії деформації набуває наступного вигляду 
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де a1, b1 – крок перфорації (рис. 8); Ex, Ey, νx, νy – пружні характеристики 
ортотропного матеріалу суцільної пластини; Exy – модуль зсуву цього ж 
матеріалу; h – товщина перфорованого елемента. 
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Прирівнявши в цих рівностях коефіцієнти при похідних від переміщень 
u, υ і w та визначивши співвідношення для еквівалентних жорсткостей Вx, Вy, 
Вxу, В'xу, Dx, Dy, Dxу, D'xу, отримуємо рішення задачі приведення вихідної пер-
форованої пластини до її суцільної ортотропної 
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За варіаційним методом визна-
чення прогинів при згині тонкої плас-
тини, навантаженої по периметру мо-
ментами M(S), розподіленим наван-
таженням q(x, y) та крайовими силами 
Q*(S) (рис. 10), потенціал зовнішньо-
го навантаження має вигляд 

Рисунок 10 – Схема  
навантаження довільної пластини 
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а потенційна енергія деформації визначається як 
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Для прямокутної пластини Q*(S) визначаються виразом 
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де Ep ⋅ Jp – жорсткість обрамляючої рами при згині; 
 Ep – модуль пружності матеріалу рами; 
 123

00HbJ p =  – момент інерції елементів ра-
ми при згині. 

Повна енергія деформації досліджуваної 
прямокутної пластини набуде вигляду 

 
Рисунок 11 – Розрахункова  

схема пластина 
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Приймаючи параметри нормальних σx max = 6Mx / h2, σy max = 6My / h2 і до-
тичних напружень τmax = 3Mxy / h2, значення еквівалентних напружень за енер-
гетичною гіпотезою міцності визначаються як 

 2222 6)()21( xyyxyxe τ+σ+σ+σ−σ⋅=σ , (10) 

а згинальні й крутні моменти у досліджуваній анізотропній пластині 
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Дослідження НДС та визначення основних параметрів базових плит, 
вплив їх геометричних розмірів і величини прикладених навантажень прово-
дилося на прикладі плит УЗРП з габаритними розмірами 272×320 мм. При 
цьому висота бокового ребра Н0 при h = const = 9 мм, приймала значення 12, 
20, 35, 48, 57 і 63 мм, а товщина пластини h, при H0 = const = 35 мм приймала 
значення 4, 7, 9, 11, 13 і 15 мм. Значення згинальних моментів, як при одно-
вісному, так і двовісному навантаженні, приймалося M0x = M0y = 260 Н⋅м. 

Вплив висоти облямовуючого ребра Н0 на напружений стан плит пока-
зано на рис. 12 і 13, а вплив товщини пластини h на напружений стан базових 
плит – на рис. 14 і 15. Розподіл вертикальних переміщень W точок з різною 
висотою облямовуючого ребра H0 (12, 20, 35, 48, 57 і 63 мм) при товщині пла-
стини h = const = 9 мм показано на рис. 16, а для плит з різною товщиною 
пластини h (4, 7, 9, 11, 13 і 15 мм) при H0 = const = 35 мм – на рис. 17. 

  
Рисунок 12 – Розподіл осьових  
напружень у плиті 272×320 мм  

при h = 9 мм:  
а, б – поздовжнє навантаження моментами;  
в, г – поперечне навантаження моментами:  

1 – плита з висотою ребра H0 = 12 мм;  
2 – 20 мм; 3 – 35 мм; 4 – 48 мм;  

5 – 57 мм; 6 – 63 мм 

Рисунок 13 – Розподіл осьових та екві-
валентних напружень у плиті 272×320 мм 

при h = 9 мм:  
а, б, в – двовісне навантаження моментами;  
г – одноосьове (поздовжнє) навантаження:  

1 – плита з висотою ребра H0 = 12 мм;  
2 – 20 мм; 3 – 35 мм; 4 – 48 мм;  

5 – 57 мм; 6 – 63 мм 
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Рисунок 14 – Розподіл осьових  
напружень у плиті 272×320 мм  

при H0 = 35 мм:  
а, б – поздовжнє навантаження моментами;  
в, г – поперечне навантаження моментами:  
1 – плита з товщиною пластини h = 4 мм;  

2 – 7 мм; 3 – 9 мм; 4 – 11 мм;  
5 – 13 мм; 6 – 15 мм 

Рисунок 15 – Розподіл осьових та  
еквівалентних напружень у плиті 

272×320 мм при H0 = 35 мм: 
а, б, в – двовісне навантаження моментами;  
г – одновісне (поздовжнє) навантаження:  
1 – плита з товщиною пластини h = 4 мм;  

2 – 7 мм; 3 – 9 мм; 4 – 11 мм;  
5 – 13 мм; 6 – 15 мм 

 

  
Рисунок 16 – Характерні розподіли  

вертикальних переміщень  
у плиті 272×320 мм при h = 9 мм:  

а – поздовжнє навантаження моментами;  
б, в – поперечне навантаження моментами;  

г – двовісне навантаження моментами:  
1 – плита з висотою ребра H0 = 12 мм;  

2 – 20 мм; 3 – 35 мм;  
4 – 48 мм; 5 – 57 мм; 6 – 63 мм 

Рисунок 17 – Характерні розподілу  
вертикальних переміщень  

у плиті 272×320 мм при H0 = 35 мм:  
а, б – поздовжнє навантаження моментами;  

в – поперечне навантаження моментами;  
г – двовісне навантаження моментами:  

1 – плита з товщиною пластини h = 4 мм;  
2 – 7 мм; 3 – 9 мм;  

4 – 11 мм; 5 – 13 мм; 6 – 15 мм 
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На рис. 18 і 19 наведено узагальнені графіки впливу товщини пластини h 
і висоти ребра H0 відповідно на значення максимальних еквівалентних на-
пружень при двовісному навантаженні та вертикальних переміщень. 

 

  
Рисунок 18 – Вплив висоти ребра H0  

на розподіл еквівалентних напружень  
і вертикальних переміщень  

у плиті 272×320 мм:  
а – розподіл еквівалентних напружень;  
б – розподіл вертикальних переміщень:  

1 – плита з висотою ребра h = 4 мм;  
2 – 7 мм; 3 – 9 мм; 4 – 11 мм;  

5 – 13 мм; 6 – 15 мм 

Рисунок 19 – Вплив товщини 
пластини h на розподіл еквівалентних  
напружень і вертикальних переміщень  

у плиті 272×320 мм:  
а – розподіл еквівалентних напружень;  
б – розподіл вертикальних переміщень:  
1 – плита з висотою ребра H0 = 12 мм;  

2 – 20 мм; 3 – 35 мм; 4 – 48 мм;  
5 – 57 мм; 6 – 63 мм 

У четвертому розділі приведено методику і результати експерименталь-
них досліджень основних конструктивних елементів УЗРП. Дослідження 
проводились в лабораторних і виробничих умовах на натурних зразках мето-
дом безпосередніх вимірювань вертикальних переміщень і осьових напру-
жень зразків при їх навантаженні згинальними моментами. Для визначення 
міцності і жорсткості базових плит у роботі застосовувався метод статичного 
тензометрування та поляризаційно-оптичний метод при дослідженні напру-
женого стану в з’єднаннях базових і корпусних елементів УЗРП. 

Навантаження досліджуваних натурних зразків з проміжними ребрами 
жорсткості та без них (рис. 20) виконувалось спеціальним пристроєм (рис. 21). 

Товщина перфорованої пластини h і висота ребер жорсткості H0 в ході 
експериментів варіювалась у поєднаннях: при h = const = 9 мм, H0 = 35; 48; 
57; 63 мм; при H0 = const = 35 мм, h = 9; 11; 13; 15 мм. 

 

  
Рисунок 20 – Схеми виконання натурних зразків Рисунок 21 – Наванта-

жувальний пристрій 
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Рисунок 22 – Натурний зразок 
плити й індикаторна оправка у 
навантажувальному пристрої 

Рисунок 23 – Схеми навантаження: 
а – поздовжнє навантаження; б – поперечне  
навантаження; в – двовісне навантаження 

На рис. 24 – 27 показані найбільш характерні розподіли осьових напру-
жень σх і σу уздовж центральних осей при поздовжньому, поперечному і дво-
вісному навантаженні згинальними моментами натурних зразків базових 
плит, а на рис. 28 і 29 – розподіли вертикальних переміщень W. 

За результатами експериментальних досліджень НДС базових плит і по-
рівняння їх з теоретичними дослідженнями встановлено: 

1. Картини розподілу осьових напружень σх, σу і вертикальних перемі-
щень W практично симетричні відносно центральних осей базових плит. 

2. Максимальні значення вертикальних переміщень W спостерігаються 
по центру базових плит, а осьових напружень σх, σу – у місцях прикладання 
навантаження, тобто по краях базових плит. 

  
Рисунок 24 – Розподіл напружень σх 

в залежності від зміни висоти ребра H0:  
а – поздовжнє навантаження;  

б, в – поперечне навантаження;  
г – двовісне навантаження моментами:  

1 – H0 = 35 мм; 2 – H0 = 48 мм;  
3 – H0 = 57 мм; 4 – H0 = 63 мм 

Рисунок 25 – Розподіл напружень σу 
в залежності від зміни висоти ребра H0:  

а, б – поздовжнє навантаження;  
в – поперечне навантаження;  

г – двовісне навантаження моментами:  
1 – H0 = 35 мм; 2 – H0 = 48 мм;  
3 – H0 = 57 мм; 4 – H0 = 63 мм 



14 

 

  
Рисунок 26 – Розподіл напружень σх в 

залежності від зміни товщини пластини h:  
а, б – поздовжнє навантаження;  

в – поперечне навантаження;  
г – двовісне навантаження моментами: 

1 – h = 9 мм; 2 – h = 11 мм;  
3 – h = 13 мм; 4 – h = 15 мм 

Рисунок 27 – Розподіл напружень σу в 
залежності від зміни товщини пластини h:  

а – поздовжнє навантаження;  
б, в – поперечне навантаження;  

г – двовісне навантаження моментами: 
1 – h = 9 мм; 2 – h = 11 мм;  
3 – h = 13 мм; 4 – h = 15 мм 

 

  
Рисунок 28 – Розподіл вертикальних  

переміщень W в залежності від зміни  
висоти ребра H0: 

а, б – поперечне навантаження;  
в – поздовжнє навантаження;  

г – двовісне навантаження моментами: 
1 – H0 = 35 мм; 2 – H0 = 48 мм;  
3 – H0 = 57 мм; 4 – H0 = 63 мм 

Рисунок 29 – Розподіл вертикальних  
переміщень W в залежності від зміни  

товщини пластини h: 
а, б – поздовжнє навантаження;  

в – поперечне навантаження;  
г – двовісне навантаження моментами: 

1 – h = 9 мм; 2 – h = 11 мм;  
3 – h = 13 мм; 4 – h = 15 мм 
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3. Найбільших значень осьові 
напруження і вертикальні перемі-
щення досягають при двовісному 
навантаженні базових плит згиналь-
ними моментами. 

4. Діючі на поверхні базових 
плит напруження є, в основному, 
напруженнями розтягу. Їх граничні 
значення у 8,8–9,8 разів нижчі за 
межу пропорційності матеріалу ба-
зових плит (сталь марки 40XЛ, 
σт = 520 МПа). 

5. З огляду на низький рівень 
діючих у плитах напружень, крите-
рієм їх працездатності слід вважати 
жорсткість. 

Рисунок 30 – Розподіл вертикальних пере-
міщень W в залежності від розташування 

проміжних ребер жорсткості 

6. Базові плити без проміжних ребер жорсткості мають значну деформо-
ваність. Залежно від поєднання основних параметрів плит показники верти-
кальних переміщень їх поверхні знаходяться в межах 380–1170 мкм. 

7. Додавання до конструкції базових плит проміжних ребер жорсткості 
вирівнює характер розподілу вертикальних переміщень і знижує їх абсолютні 
максимуми у 2,3–3,5 рази. 

8. Зіставлення результатів теоретичних і експериментальних досліджень 
НДС базових плит показало достатню для практики їх збіжність. Розбіжність 
становила 5…12% за показниками вертикальних переміщень і 10…15% за 
значеннями осьових напружень. 

9. У цілому, результати експериментальних досліджень підтверджують 
обґрунтованість рекомендацій, розроблених на основі теоретичних досліджень. 

Дослідження працездатності з’єднання елементів УЗРП проводилось для 
двох рівноцінних по забезпеченню складання з’єднань – беззазорного пальце-
вого та клинового. Критерієм працездатності прийнята величина податли-
вості ∆х з’єднань. 

Для проведення статичних випробувань з’єднань елементів УЗРП 
(рис. 31 і 32) була використана експериментальна установка (рис. 33). 

Податливість пальцевих з’єднань у загальному вигляді може бути вира-
жена рівністю 

∆х = ∆х1 + ∆х2 + ∆х3, 
де ∆х1 – податливість, обумовлена наявністю зазорів між поверхнями елементів 
з’єднання; ∆х2 – податливість, обумовлена пластичними деформаціями у зоні 
контакту поверхонь елементів з’єднання; ∆х3 – податливість, обумовлена пруж-
ними деформаціями елементів з’єднання. 

Із отриманого графіка (рис. 34) видно, що при випробувальному наван-
таженні Р = 2,3 кН, яке відповідає граничному значенню величини експлуа-
таційного навантаження для УЗРП серії 1, податливість пальцевих з’єднань 
становить: для з’єднання типу I – 9 мкм; для з’єднання типу II – 44 мкм. 
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Зазначені величини податливості прийняті в якості практичних показни-
ків для критерію оцінки працездатності з’єднання елементів УЗРП. 

 

 

Рисунок 31 – Схема зраз-
ка пальцевого з’єднання 

 
Рисунок 32 – Схема зраз-

ка беззазорного з’єднання 
Рисунок 33 – Схема експериментальної установки  

для статичних випробувань з’єднання елементів УЗРП 
 
Таблиця 3 – Показники розра-

хункових навантажень пальцевих 
з’єднань 

Тип  
з’єд-

нання 

Харак-
тер  

з’єднан-
ня (по-
садка) 

d, 
мм 

Граничні  
відхилення  
діаметрів, 

мкм 
Зазор 
Smax у 

з’єднан
ні, мкм па-

льців 
отво-
рів 

I H7/n6 6 +16 +18 10 +8 0 

II H9/h6 6 0 +30 60 –30 0 
 

 
Рисунок 34 – Податливість пальцевих 

з’єднань при статичному навантаженні: 
I – з’єднання з посадкою H7/n6;  
II – з’єднання з посадкою H9/h6: 

 – перше навантаження;   – розванта-
ження і наступні навантаження 

При дослідженні працездатності беззазорного з’єднання елементів УЗРП 
були обрані наповнювачі: пластмаса АСТ-Т, епоксидна смола ЕД-20, сплав 
НИАТ-24, олово марки О3, вісмут марки Ви1, припій ПОС-61 і сплав ВІОЛ. 

У ході експериментів попередньо було досліджено вплив на працездат-
ність з’єднань: 1) об’єму залитого в пази наповнювача; 2) часу і режимів затвер-



17 

 

діння для пластмаси АСТ-Т і епоксидної смоли ЕД-20; 3) кута між напрямком 
дії випробувального навантаження і осями поздовжніх пазів верхньої планки. 

Встановлено, що при випробувальному навантаженні Р = 2,3 кН, яке від-
повідає граничному значенню експлуатаційного навантаження для УЗРП се-
рії I, такі наповнювачі як пластмаса АСТ-Т, епоксидна смола ЕД-20, сплави 
НИАТ-24 і ВІОЛ забезпечують досить жорсткі з’єднання. Їх податливість 
нижча, ніж податливість еталонних пальцевих з’єднань і дорівнює для 
з’єднання на основі: сплаву ВІОЛ – 18 мкм; пластмаси АСТ-Т – 34 мкм; спла-
ву НИАТ-24 – 38 мкм; епоксидної смоли ЕД-20 – 44 мкм. 

Із наведених результатів випливає, що найбільш працездатним є 
з’єднання з використанням у якості наповнювача сплаву ВІОЛ. 

Таблиця 4 – Результати випробувань 
наповнювачів при динамічному наванта-
женні 
Основа  
з’єднан-

ня 

Кіль-
кість  

циклів  

Податливість з’єднань в мкм 
при навантаженнях Рmax 

1,5 кН 2,5 кН 3,5 кН 5,0 кН 

сплав  
ВІОЛ 

2500 18 25 50 95 
5000 22 30 62 105 
7500 26 35 68 115 

10000 30 39 73 117 

пласт-
маса 

АСТ-Т 

2500 28 40 82 154 
5000 34 48 98 184 
7500 40 56 124 212 

10000 47 65 140 240 
  

З’єднання з наповнювачами 
ВІОЛ і АСТ-Т були також ви-
пробувані при дії динамічних 
навантажень. Результати випро-
бувань наведені у табл. 4. 

За результатами статичних і 
динамічних випробувань придат-
ним до промислового застосуван-
ня можна вважати лише з’єднан-
ня на основі сплаву ВІОЛ. При 
гарантуванні умов експлуатації 
УЗРП без динамічних наванта-
жень для створення з’єднань мо-
жуть бути рекомендовані пласт-
маса АСТ-Т і сплав НИАТ-24. 

Для оцінки працездатності клинових з’єднань елементів УЗРП було об-
рано три конструктивних їх виконання: а – з’єднання з нерозрізним клиновим 
сухарем і спеціальним болтом з клиновим підголовком; б – з’єднання з розріз-
ними клиновими сухарями і стандартним болтом; в – з’єднання з нерозрізни-
ми клиновими сухарями і стандартним болтом. 

Встановлено, що при статичному навантаженні податливість всіх дослід-
жуваних з’єднань практично не виходить за межі податливості еталонних паль-
цевих з’єднань. Найбільш працездатними серед клинових з’єднань є з’єднання, 
виконані за схемами «а» і «б», та здатні забезпечити необхідну точність прис-
тосувань. При динамічних навантаженнях податливість клинових з’єднань 
дещо збільшується, але відмов у роботі з’єднань не зафіксовано. 

При дослідженні напруженого стану в з’єднаннях базових і корпусних 
елементів УЗРП використано поляризаційно-оптичний метод моделювання. 
Об’єктом дослідження було клинове з’єднання елементів пристосування. До-
слідження виконувались за двома схемами розташування наборів кріпильних 
елементів за схемами «а» і «б» (рис. 35) при дії на з’єднання тільки зусилля 
затягування різьбових кріпильних елементів Q та при спільній дії на 
з’єднання зусилля затяжки Q і зсувно-перекидного зусилля Рпр. 

Встановлено, що найбільші напруження розтягу по контуру пазів вини-
кають у їх кутах (рис. 36). По зовнішньому контуру опорної основи найбільші 
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напруження розтягу утворюються від вигину крайньої, менш жорсткої пере-
мички. При установці в з’єднанні елементів за схемою «б» контурні напружен-
ня на 12…23% нижче, ніж при установці і з’єднанні елементів за схемою «а». 

Проведені дослідження взаємозв’язку лінійних розмірів УЗРП показали, 
що міцність елементів з’єднання може бути забезпечена використанням для їх 
виготовлення матеріалів, які мають значення межі текучості σт не нижче 
500 МПа. Прийнята сталь марки 40ХЛ після нормалізації (σв = 650 МПа; 
σт = 530 МПа). 

 
 

Рисунок 35 – Схеми випробовуваних 
з’єднань 

Рисунок 36 – Картини смуг і епюри на-
пружень у зрізах 2 і 4 кутника при наван-

таженні з’єднання зусиллями Q і Рпр 

Експериментальні дослідження показали добре співпадіння результатів з 
теоретичними, в свою чергу підтверджуючи, що показники міцності та жорст-
кості елементів УЗРП зі встановленими оптимальними параметрами не нижче 
аналогічних показників НСП та гарантують необхідну працездатність компо-
новок УЗРП і можуть бути рекомендовані для практичного застосування при 
розробці інших збірно-зварних пристосувань. 

У п’ятому розділі приведені результати виробничих випробувань УЗРП, 
розрахунок техніко-економічної ефективності використання УЗРП та резуль-
тати їх промислового впровадження. 

У результаті проведення комплексу виробничих випробувань результати 
теоретичних і експериментальних досліджень підтверджуються, що свідчить 
про працездатність і надійність запропонованих рішень. 

Відповідно до методики розрахунку економічної ефективності викорис-
тання УЗРП замість нерозбірних пристосувань встановлено, що при впровад-
женні їх на двох промислових підприємствах (ПАТ НВП «Оснастка» і 
ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД») економічний ефект склав 
160 тис. грн. Впровадження у виробництво комплектів УЗРП суттєво знижує 
затрати і час на підготовку й освоєння випуску нових виробів. 
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ВИСНОВКИ 
Дисертаційна робота присвячена вирішенню науково-практичної задачі з 

удосконалення універсальних збірно-розбірних пристосувань, пов’язаних з розши-
ренням технологічних можливостей і підвищенням ефективності використання їх 
в складальному виробництві за рахунок збільшення номенклатури, забезпечення 
необхідної якості складання нероз’ємних з’єднань, тривалої працездатності й тех-
нологічної гнучкості в умовах серійного машинобудівного виробництва. Від-
повідно до поставленої мети та задач у роботі отримані наступні результати: 

1. При системному аналізі науково-технічної задачі встановлено, що ком-
поновки УЗРП різних серій повинні мати єдність принципової конструкції та 
відносну рівноміцність, тривалу працездатність, а їх елементи повинні бути 
взаємозамінними з високим ступенем уніфікації. Працездатність компоновок 
пристосувань регламентується показниками міцності і жорсткості базових 
плит, а також надійністю з’єднань елементів конструкції. 

2. З метою удосконалення компоновок УЗРП для підвищення їх техноло-
гічної гнучкості, працездатності та ефективності використання в умовах се-
рійного багатономенклатурного виробництва запропоновано нову принципо-
ву конструкцію УЗРП, характерними ознаками якої є наявність в тілі елемен-
тів наскрізних пазів і кріпильно-притискних елементів у вигляді беззазорних 
пальцевих і клинових з’єднань. 

3. При дослідженні напружено-деформованого стану базових плит запро-
понованих конструкцій визначено картини і максимальні значення вертикаль-
них переміщень та еквівалентних напружень в місцях прикладання згинальних 
моментів для найбільш поширених компонувальних схем пристосувань. 

4. На основі теоретичних досліджень перфорованих базових плит визна-
чено вплив їх основних геометричних параметрів на напружений і деформова-
ний стан. Встановлено ступінь впливу конструктивних елементів на жорсткість 
і міцність базових плит, визначено раціональні співвідношення їх геометрич-
них параметрів h/L = 0,028…0,051; H0/L = 0,11…0,25 і h/H0 = 0,25…0,26. Для 
рекомендованих до застосування варіантів базових плит (при h ≥ 9 мм і 
H0 ≥ 35 мм) діючі напруження складають 25…40% від допустимих величин [σ]. 

Жорсткість і міцність базових і опорно-корпусних деталей УЗРП зі вста-
новленими раціональними конструктивними параметрами забезпечують точ-
ність лінійних розмірів виробів, що збираються, у межах ±0,3 мм. 

5. На основі експериментальних досліджень працездатності з’єднань ба-
зових і корпусних елементів УЗРП при статичному і динамічному наванта-
женні (беззазорне і клинове з’єднання) одержано реальну картину розподілу 
напружень і встановлено їх параметри, які нижчі за [σ], що забезпечує необ-
хідну жорсткість, точність і працездатність пристосувань, аналогічну 
з’єднанням в нерозбірних пристосуваннях. Встановлено найбільш раціональні 
способи з’єднання основних елементів УЗРП. Рекомендовані за ступенем їх 
працездатності до практичного застосування: при статичних і динамічних на-
вантаженнях беззазорного з’єднання – із застосуванням сплаву ВІОЛ, тільки 
при статичному навантаженні з’єднання – із застосуванням пластмаси АСТ-Т 
або НИАТ-24; при статичних і динамічних навантаженнях оптимальні клинові 
з’єднання з нероз’ємними сухарями з клиновим підголівником. 
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6. Запропонована конструкція УЗРП розширює технологічні можливості їх 
застосування для різних типів збірних конструкцій, дозволяє знизити витрати і 
терміни підготовки виробництва нових виробів в умовах багатономенклатур-
них серійних машинобудівних виробництв. Результати дисертаційної роботи 
впроваджені на двох підприємствах України (ПАТ НВП «Оснастка», м. Крама-
торськ і ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД», м. Харків). 
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20. Мовшович А.Я. Универсальные сборно-разборные приспособления 
для сборочно-сварочных работ / А.Я. Мовшович, М.Е. Федосеева, Ю.А. Чер-
ная, О.В. Бондарь // Новые технологии в машиностроении: тр. XXIII Между-
нар. конф., 3–8 сентября, 2013 г. – Харьков-Рыбачье, 2013. – С. 16. 

Здобувачем приведено оцінку характеристик жорсткості УЗРП. 
21. Бондарь О.В. Расчет жесткости базовых плит переналаживаемой ос-

настки для сварочно-сборочных операций / О.В. Бондарь // Новые технологии 
в машиностроении: тр. XXIII Междунар. конф., 3–8 сентября, 2013 г. – Харь-
ков-Рыбачье, 2013. – С. 19. 

22. Фролов Е.А. Основные направления развития переналаживаемой ос-
настки в условиях рыночной экономики / Е.А. Фролов, С.И. Кравченко, 
О.В. Бондарь // Университетская наука – 2014: тез. докл. Междунар. науч.-техн. 
конф. [в 4-х томах]. – Мариуполь, 2014. – Т. 1. – С. 170–171. 

Здобувачем запропоновано шляхи прискорення технологічної підготовки виробництва. 
23. Фролов Е.А. Определение оптимальных размеров базовых плит перена-

лаживаемой сборочно-сварочной оснастки / Е.А. Фролов, О.В. Бондарь, А.М. Пир-
нат // Високі технології в машинобудуванні: тези І Всеукраїнської наук.-техн. 
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конф., 27–28 жовтня 2015 р. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – С. 4–5. 
Здобувачем приведено чисельні розрахунки оптимальних відношень розмірів плит. 
24. Фролов Е.А. Экспериментальное исследование напряженного состояния 

в клиновом соединении элементов обратимой сборочно-сварочной оснастки / 
Е.А. Фролов, О.В. Бондарь // Високі технології в машинобудуванні: тези І Всеукр. 
наук.-техн. конф., 27–28 жовтня 2015 р. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – С. 6–7. 

Здобувачем представлені результати проведених досліджень напруженого стану в 
з’єднаннях елементів УЗРП. 

25. Фролов Є.А. Дослідження робочих процесів елементів універсальних 
пристосувань, що з’єднуються без зазору / Є.А. Фролов, О.В. Бондар // Міжнар. 
наук.-практ. конф. «Kondratyuk Innovations XX – XXI», 24–26 травня, 2017 р. – 
Полтава, ПолтНТУ, 2017. – С. 13. 

Здобувачем визначено напруження в елементах з’єднання базових і корпусних деталей 
переналагоджуваних пристосувань. 

АНОТАЦІЇ 
Бондар О.В. Технологічне забезпечення якості складання не-

роз’ємних з’єднань при використанні переналагоджувальних пристосу-
вань в умовах серійного виробництва. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю 05.02.08 – технологія машинобудування. Національний техніч-
ний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, 2018. 

Дисертація присвячена вирішенню науково-технічної задачі забезпечення 
якості складання виробів, що мають нероз’ємні з’єднання, шляхом розширен-
ня технологічних можливостей і підвищення ефективності використання пере-
налагоджуваних універсальних збірно-розбірних пристосувань (УЗРП) в умо-
вах серійного багатономенклатурного виробництва. 

Проведено аналіз конструкцій, тенденцій розвитку збірних пристосувань 
та умов їх експлуатації для складання нероз’ємних з’єднань. Встановлено ос-
новні критерії оцінки працездатності пристосувань і запропоновано способи 
з’єднання та фіксації елементів УЗРП для забезпечення максимального рівня 
збирання компоновок. Обґрунтовано умови силової взаємодії елементів нової 
конструкції. 

Отримано аналітичний вираз для еквівалентної жорсткості базових плит, 
визначено основні геометричні параметри елементів і ступінь їх впливу на міц-
ність та жорсткість пристосувань. 

Проведено експериментальні дослідження напружено-деформованого ста-
ну базових плит УЗРП нової конструкції і підтверджено працездатність з’єд-
нань елементів пристосувань. 

Розроблено методичні та практичні рекомендації щодо визначення раціо-
нальних основних конструктивних параметрів елементів УЗРП і компоновок з 
них для ефективного оснащення серійного багатономенклатурного виробництва. 

Економічний ефект від упровадження основних положень роботи у ви-
робництво становить 160 тис. грн. 

Ключові слова: технологічний процес складання виробів, серійне виробни-
цтво, нероз’ємні з’єднання, переналагоджувані пристосування, якість, точність. 
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Бондарь О.В. Технологическое обеспечение качества сборки не-
разъемных соединений при использовании переналаживаемых приспо-
соблений в условиях серийного производства. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.02.08 – технология машиностроения. Национальный техни-
ческий университет «Харьковский политехнический институт», Харьков, 2018. 

Диссертация посвящена решению научно-технической задачи обеспече-
ния качества сборки изделий путем расширения технологических возможнос-
тей и повышения эффективности использования переналаживаемых универ-
сальных сборно-разборных приспособлений (УСРП) в условиях серийного 
многономенклатурного производства. 

Проведен анализ конструкций, тенденций развития сборочных приспо-
соблений и условий их эксплуатации для сборки неразъемных соединений. 
В результате установлено, что повышение эффективности при многономен-
клатурном производстве достигается путем совершенствования конструкций 
приспособлений с целью создания широко универсальных компоновок ос-
настки. 

Определены основные критерии оценки работоспособности приспособ-
лений и предложены способы соединения и фиксации элементов УСРП для 
обеспечения максимальной собираемости компоновок. Обоснованы условия 
силового взаимодействия элементов новой конструкции в компоновках 
УСРП. Внесены конструктивные изменения в базовые и опорно-корпусные 
элементы приспособлений, что позволило повысить их технологическую гиб-
кость и гарантировать необходимое качество сборки изделий. 

Получено аналитическое выражение для эквивалентной жесткости базо-
вых плит и определены с учетом напряженно-деформированного состояния 
основные геометрические параметры элементов и степень их влияния на 
прочность и жесткость приспособлений. 

Проведены экспериментальные исследования напряженно-деформиро-
ванного состояния базовых плит УСРП новой конструкции и подтверждена ра-
ботоспособность соединений элементов приспособлений. Предложенная кон-
струкция УСРП расширяет технологические возможности их применения для 
сборки различных типов неразъемных соединений, обеспечивает необходимое 
качество сборки, позволяет снизить трудоемкость проектирования и изготовле-
ния оснастки, а также сроки подготовки производства новых изделий. 

Разработаны методические и практические рекомендации по определе-
нию рациональных конструктивных параметров элементов универсально-
сборных переналаживаемых приспособлений и компоновки на их основе 
эффективного оснащения для сборки неразъемных соединений в условиях 
серийного многономенклатурного производства. 

Результаты проведенных исследований внедрены на двух промышлен-
ных предприятиях. Экономический эффект от использования УСРП вместо 
неразборных сборочных приспособлений составил 160 тыс. грн. 

Ключевые слова: технологический процесс сборки изделий, серийное 
производство, неразъемные соединения, переналаживаемые приспособления, 
качество, точность. 



 

 

Bondar O.V. Technological assurance of the quality of non-detachable joints 
using re-adjusting devices in the conditions of serial production. – Manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of technical sciences, specialty 05.02.08 – 
manufacturing engineering. National Technical University "Kharkiv Polytechnic 
Institute", Kharkiv, 2018. 

The dissertation is devoted to the solution of scientific and technical problems 
to ensure the quality assurance of products by having integral connections, expand-
ing technological possibilities and increasing the efficiency of universal Prefabri-
cated devices (UPFD) in the conditions of serial multi-nomenclature production. 

The analysis of constructions, tendencies development of prefabricated devic-
es development and conditions of their operation for assembling non-detachable 
joints is carried out. The basic criteria for estimating the adaptability of devices are 
established, methods of connection and fixing the elements of the UPFD are of-
fered for ensuring the maximum level of assembly of layouts. The conditions of 
power interaction of elements of a new construction are substantiated. 

An analytical expression for equivalent rigidity of base plates was obtained, 
the basic geometric parameters of elements and their degree of influence on dura-
bility and rigidity of adaptations were determined. 

Experimental investigations of the strain-deformed steel of the UPFD base 
plates of the new design have been carried out and the efficiency of connecting the 
elements of devices has been confirmed. 

The methodical and practical recommendations for defining the rational basic 
design parameters of the elements of the UPFD and their layout for an effective 
equipment of a serial multi-unit production are developed. 

The economic effect of introducing the main provisions of work in production 
is 160000 UAH. 

Key words: technological process of assembly of products, serial production, 
non-detachable connections, adjustable adaptations, quality, accuracy. 
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