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PI   Profitability index (Індекс рентабельності) 

IRR   Internal Rate of Return (Внутрішня норма дохідності) 

PP  Payback Period (Строк окупності) 

DPP  Discounted payback period (Дисконтований строк окупності) 
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ПЕРЕДМОВА 

 

Досягнення високої ефективності і якості при виробництві й експлуатації 

промислової продукції є дуже важливою задачею як для підприємств, так і для 

народного господарства в цілому. Для її вирішення необхідно правильно вибрати 

економічні показники і критерії, а також провести значний обсяг досліджень 

реального застосування виробів в конкретних умовах і режимах експлуатації, 

оцінки витрат при застосування, в тому числі на технічне обслуговування (ТО) і 

ремонти, пов'язаних з надійністю, витрат при роботі та інших. Це великий і 

складний комплекс завдань, який неможливо вирішити в одній роботі. Ми 

спробували хоча б частково дослідити проблему для вибраної групи виробів. Для її 

вирішення важливе значення має вдосконалення економічної оцінки технічних 

рішень і якості промислової продукції. 

Проблемам, пов'язаним з економічною оцінкою, присвячено значну кількість 

робіт вітчизняних та зарубіжних вчених. До них можна віднести Л.В. Барташова, 

С.С. Брудника, Л.А. Ваага, М.К. Великанова, М.А. Віленського, Л.І. Гамрат-Курека, 

Л.М. Гатовського, А.Ф. Дергачова, Ю.А. Зикова, М.І. Іпатова, Р.М. Колєгаєва, А.С. 

Консона, Д.С. Львова, А.Л. Лур’є, Є.Н. Нечипоренка, В.В. Новожилова, Я.Д. 

Плоткіна, Є.К. Смирницького, В.А. Трапезникова, Т.С. Хачатурова, Л.М. Шутенка, 

А.І. Яковлева, С.К. Харічкова, М.А. Любчика, А.В. Дабагяна, Р.З. Акбердіна, Р. 

Барлоу, Б. Діллона, І. Базовського, Л.Дж. Найта, А.Д. Холла, Х. Еберта та багатьох 

інших. У даній роботі значна увага приділяється дослідженню цієї проблеми в 

останні десятиріччя радянського періоду. В наступні роки кількість публікацій в 

даному напрямку значно зменшились. 

Незважаючи на велику кількість публікацій існує багато задач в цій проблемі, 

які потребують подальших досліджень і вирішення в теоретичному і практичному 

плані. Економічна оцінка в більшості випадків зводиться до розрахунку 

економічного ефекту, який виконується на заключному етапі розробки виробів, 

коли вже всі їх параметри визначені. Самі ж розрахунки економічного ефекту також 

потребують деталізації й вдосконалення. Недостатньо робіт по економічних 

питаннях проектування виробів. Основні показники функціонального призначення 

і надійності визначаються часто без достатнього економічного обґрунтування. Не 

виконується необхідна економічна оцінка при розробці в параметричних рядів 

виробів. Недостатньо вивчені питання експлуатації багатьох виробів - витрати на 

планові й непланові ремонти, втрати при відмовах, реальні застосування і режими 
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роботи, фактичні показники надійності. Актуальність перелічених завдань і 

визначила вибір теми монографії.  

Метою даного дослідження є вдосконалення економічної оцінки вибраних 

виробів – апаратів низької напруги (АНН), які дуже широко застосовуються у всіх 

галузях для захисту й управління технічними установками. Вона включає розробку 

методів економічного проектування, в тому числі визначення раціональних 

техніко-економічних показників на основі виявлення дійсних умов, режимів роботи 

і фактичної надійності апаратів в експлуатації, удосконалення ТО та ремонтів, 

удосконалення розрахунків економічного ефекту. 

У першому розділі аналізується сутність категорій “ефективність” і “якість” 

в контексті економічної оцінки і якості промислових виробів. Розглядаються 

традиційні підходи до інтерпретації нормативного коефіцієнта ефективності та його 

сучасні трактовки. Показано, що задача досягнення максимальної економічної 

ефективності на практиці перетворюється в задачу вибору і забезпечення 

раціональних параметрів виробів на основі економічного підходу. Перелік 

показників якості для АНН складається з більш ніж 150 найменувань 7 груп: 

призначення, надійності, технологічності, ергономічних й естетичних, 

стандартизації й уніфікації, патентно-правових і економічних. Реально ж тільки 

частина з них практично повністю характеризує виріб. Досить детально 

розглядаються існуючі публікації, включаючи методичні розробки по 

економічному проектуванню виробів у промисловості.  

У другому розділі наведено дані техніко-економічних досліджень і роботи 

АНН в умовах машинобудівної, металургійної й хімічної промисловості, тобто в 

галузях, де працює більша частина парку цих виробів. У машинобудуванні, 

наприклад, аналіз проводиться на металорізальних верстатах і автоматичних лініях, 

ковальсько-пресовому, ливарному та підйомно-транспортному обладнанні. Аналіз 

використання основних параметрів було проведено для автоматичних вимикачів 

(АВ), кнопочних вимикачів (КВ), путьових, кінцевих вимикачів і мікроперемикачів 

(ПВ). Виявлено реальні вимоги до їх струму, напруги, ресурсу, кількості задіяних 

контактів. Апарати виділені в окремі групи. АВ - по необхідному числу вимикань-

вмикань (ВВ) розділено на чотири основні групи. Дослідження фактичної 

надійності дозволило виявити фактичний ресурс (число циклів ВВ) апаратів і 

показники безвідмовності (інтенсивність відмов). Причому показники 

довговічності (ресурс) для апаратів у нормативних документах встановлюються, а 

показники безвідмовності – частіше ні. Виявлено причини їх недостатньої 
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надійності. Суттєва увага приділена дослідженню ТО і ремонтів апаратів. 

Проаналізовано відповідні діючі системи та їх практичне виконання. Одержані 

результати використані для розрахунку трудових і матеріальних затрат на поточні, 

середні і непланові ремонти апаратів.  

Визначено також втрати, викликані відмовами апаратів. При цьому 

розглядаються втрати від браку і зниження якості продукції через відмови, втрати, 

пов'язані з простоєм обладнання через відмови. 

У третьому розділі розглядаються економічні проблеми при виборі 

раціональних параметрів апаратів. Вибирається, зокрема, раціональна кількість їх 

виконань. Ця задача на практиці перетворюються на задачу визначення 

раціональних параметрів декількох виконань апаратів одного типу і визначення 

раціональної кількості цих виконань. В апаратах одного типу може змінюватися як 

один, так і декілька параметрів. Фактично, це модифікована задача оптимізації 

одномірного або багатомірного параметричного ряду. В роботах по цьому питанню 

основна увага приділяється розробці числових методів вирішення задачі, а «умови 

споживання» приймаються, як правило, заданими. 

При вирішенні задачі економічного обґрунтування вибору раціональній 

кількості виконань апаратів виділено кілька основних етапів. Серед них – вибір 

економічного показника і критерію. На основі традиційного підходу обрано 

відповідний показник і критерій для вибору раціональної кількості виконань і 

раціональних рівнів показників надійності апаратів. Визначено на його основі 

раціональні рівні показників надійності електромагнітного контактора, 

призначеного для важких режимів роботи в металургійній промисловості. Виявлено 

ряд можливих змін надійності критичних його елементів. Необхідні для розрахунку 

вихідні дані одержані в результаті дослідження роботи апаратів в експлуатації і на 

основі матеріалів завода-виробника. 

У розділі також наводяться дані по удосконаленню розрахунку економічного 

ефекту апаратів. 

У четвертому розділі наведено деякі перехідні методики від традиційних до 

сучасних розрахунків економічної оцінки технічних рішень якості виробів. 

Першою з них є методичні рекомендації [152]. Наводяться особливості розрахунку 

згідно з ними. Далі розглядаються методики [157] і [156], які використовуються в 

більшості сучасних публікацій. Насамкінець, наводяться показники, які 

характеризують рух грошових коштів і використовуються в сучасних публікаціях.  
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Робота базується на даних проведених авторами досліджень використання, 

режимів роботи і фактичного використання основних параметрів АНН, літератури 

і нормативних документах по розглянутих питаннях. Для вирішення поставлених 

задач використані методи статистичного і техніко-економічного аналізів. Деякі 

результати проведених випробувань знайшли практичне використання і подальша 

їх реалізація дозволить значною мірою вирішити задачу створення економічно 

раціональних конструкцій деяких АНН, в першу чергу автоматичних і кнопкових 

вимикачів. Водночас, з огляду на складність і багатогранність задач, які тут 

виникають, окремі аспекти проблеми вимагають подальшого удосконалення.  

Метою дослідження є вдосконалення методів оцінки ефективності і якості 

АНН. Для її досягнення в роботі вирішуються наступні задачі. 

1. Розробка методики дослідження використання і режимів роботи апаратів 

(тобто методики дослідження реальної потреби в АНН з різними рівнями основних 

параметрів), які працюють на обладнанні найважливіших споживачів – в 

машинобудуванні і металургії. Отримання достовірної відповідної інформації на 

великій вибірці. 

2. Виявлення експлуатаційної надійності АНН. 

3. Вивчення питань, пов’язаних з технічним обслуговуванням і ремонтами 

АНН. Визначення затрат на планові і непланові ремонти. Розробка пропозицій по 

вдосконаленню технічного обслуговування і ремонтів АНН. 

4. Дослідження втрат при експлуатації АНН. 

5. Розробка методики визначення раціональних значень найважливіших 

показників якості АНН (в тому числі показників надійності). 

6. Розробка алгоритму вирішення задачі і приклад практичного розрахунку 

по запропонованій методиці. 

7. Вдосконалення розрахунку економічного ефекту АНН з покращеними 

якісними характеристиками. 

8. Аналіз сучасних показників і методів економічної оцінки технічних 

рішень і якості. 
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РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ТЕХНІЧНИХ 

РІШЕНЬ. 

 

1.1. Сутність категорій «ефективність» та «якість» і проблема економічної 

оцінки технічних рішень. 

 

Задачі, пов’язані з ефективністю і якістю є дуже складними, комплексними, 

успішне рішення яких залежить від численних, часто протилежних, факторів. 

Під економічною ефективністю мається на увазі, як відомо, співмірність 

народногосподарських затрат на виробництво продукції з отриманням від її 

використання економічного ефекту. Економічний ефект – це економія живої і 

зматеріалізованої роботи, коштів, отриманих в результаті впровадження нової 

техніки в народному господарстві.  

Таким чином, сутність економічної ефективності нової техніки і капітальних 

затрат визначається в підвищенні ефективності суспільної роботи. 

Найбільш правильне уявлення про економічну ефективність різних варіантів 

нової техніки (капітальних вкладень) можуть дати затрати суспільної праці на 

виробництво даного виду продукції, тобто вартість. В теорії політичної економії 

розглядаються дві форми вартості: 

1. «Первинна вартість».  

2. Перетворена форма вартості – ціна виробництва. 

Первинна форма вартості включає собівартість і додаткову роботу. 

Величина додаткової роботи обчислюється як деякий процент від заробітної 

плати робітників, які виготовляли дану продукцію. Ціна виробництва 

обраховується аналогічно, тільки додаткова праця знаходиться у вигляді процентів 

від суми основних і оборотних фондів, які забезпечують випуск продукції. 

Величина основних і оборотних фондів визначає технічну оснащеність, а тим самим 

і продуктивність живої праці. 

В господарській практиці використовується і третій метод визначення 

вартості продукції – собівартість плюс дохід в процентах рентабельності від 

собівартості. Суспільно необхідні затрати праці (вартість) повинні визначатися, на 

думку більшості економістів, по ціні виробництва. 

В реальних економічних розрахунках активно використовувались і частково 

використовуються зараз видозмінені вирази ціни виробництва – приведені затрати. 
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Згідно з [81] приведені затрати являють собою суму собівартості і нормативного 

прибутку: 

  

З = С + Ен ‧ К,       (1) 

 

де:  З – приведені затрати одиниці продукції (роботи), грн.  

С – собівартість одиниці продукції (роботи), грн; 

К – питомі капітальні вкладення у виробничі фонди, грн; 

Ен = 0,15 – нормативний коефіцієнт ефективності.  

Існує декілька підходів до інтерпретації нормативного коефіцієнта 

ефективності. Найбільше поширений з них показаний в [91] по своїй економічній 

суті виражає загальний результат оптимізації розподілу вільного ресурсу 

капітальних вкладень, який забезпечує максимальне зниження поточних 

народногосподарських витрат. В [48] підкреслюється «… нормативний коефіцієнт 

ефективності капітальних вкладень витікає з задачі мінімізації сумарних поточних 

затрат на виробництво фіксованого планом об’єму виробництва продукції. 

Отримане значення нормативного коефіцієнта є оптимальним, тому всяке 

відхилення (вгору або вниз) від цієї норми призведе до збільшення сумарних затрат 

праці по суспільному виробництву в цілому». 

Добуток нормативного коефіцієнта економічної ефективності на величину 

капітальних вкладень, яке враховано в формулі приведених затрат, показує 

величину народногосподарських втрат на об’єктах, які не отримають капітальних 

вкладень в розмірі К. На цих об’єктах не буде отримана можлива економія від 

зниження поточних витрат на виробництва в розмірі ЕнК. Тому оцінка трудовитрат 

тільки на основі собівартості є недостатньою. Приведені ж витрати З = С + Ен‧К, 

які являють собою по вислову В. В. Новожилова, повну народногосподарську 

собівартість, відображають суспільні витрати на виробництво продукції. Знаходячи 

мінімальне значення приведених затрат, знаходять тим самим мінімум 

народногосподарської вартості виробництва продукції.  

Крім критерію приведених витрат в практиці проектування 

використовувались і інші, пов’язані з ним критерії, в першу чергу, термін окупності 

капітальних вкладень.  

 Розрахунковий термін окупності додаткових капітальних вкладень (Тр) 

визначається по формулі: 
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Тр =
К2−К1

С2 − С1
=

ΔК

ΔС
≤ Тн        (2) 

 

де:  К1 і К2 – капітальні вкладення по порівнюваних варіантах; 

 С1 і С2 – собівартість по порівнюваних варіантах;  

 ∆К - додаткові капітальні вкладення; 

 ∆С - річна економія за рахунок зниження собівартості продукції; 

 Тн =
1

Ен
 - нормативний термін окупності.  

Найкращий варіант по цьому критерію можна вибрати шляхом попарного 

співставлення розрахункового терміну окупності з нормативним. В [48] показано, 

що критерій терміну окупності при такій послідовності відбору відповідає критерію 

мінімуму приведених витрат. 

Розрахунок річного економічного ефекту від використання нової техніки, яка 

забезпечує економію виробничих ресурсів при випуску тієї ж продукції, 

виконується згідно [81] по формулі: 

 

 Е = (З1 – З2) · А2       (3)  

 

де:  Е - річний економічний ефект, грн; 

З1 і З2 - приведені затрати одиниці продукції (роботи), виконаної за 

допомогою базової і нової техніки, визначені по формулі (1), грн; 

А2 - річний обсяг виробництва продукції (роботи) за допомогою нової техніки 

в розрахунковому році, в натуральних одиницях.  

Розрахунок річного економічного ефекту від виробництва і використання 

нових засобів праці довгострокового призначення з покращеними якісними 

характеристиками (продуктивність, довговічність, витрати на експлуатацію і ін.) 

виконувалися по формулі: 

 

Е = [З1 ⋅
В2

В1
⋅

Р1+Ен

Р2+Ен
+

(И1
1- И2

1) - Ен ⋅(К2
1 - К1

1)

Р2 + Ен
−  З2]  ⋅ А2,    (4)  

 

де:  З1 і З2 – приведені затрати одиниці базових і нових засобів праці, які 

визначаються по формулі (1), грн; 
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В2

В1
- коефіцієнт урахування зростання продуктивності одиниці нового засобу 

праці в порівнянні з базовим; 

В1 і В2 – річні об’єми продукції (роботи), вироблені при використанні одиниці 

відповідно базового і нового засобу праці, в натуральних одиницях; 
Р1 + Ен

Р2 + Ен
- коефіцієнт урахування зміни строку служби нового засобу праці в 

порівнянні з базовим; 

Р1 і Р2 – частка відрахувань від балансової вартості на повне відновлення 

(реновацію) базового і нового засобу праці; 

(И1
1- И2

1) - Ен ⋅(К2
1 - К1

1)

Р2 + Ен
 – економія споживача на поточних затратах експлуатації 

та відрахуваннях від супутніх капітальних вкладень за весь строк служби нового 

засобу праці в порівнянні з базовим, грн; 

К1 і К2 супутні капітальні вкладення споживача при використанні базового і 

нового засобу праці, грн; 

И1 і И2 – річні експлуатаційні затрати споживача при використанні ним 

базового і нового засобів праці, грн. 

Важливо відзначити, що деякі складові в формулі (4) подано в такій загальній 

формі, що при практичному використанні в деяких випадках спотворювався її 

економічний зміст. При розрахунках економічного ефекту АНН це, в першу чергу, 

відноситься до визначення коефіцієнта 
В2

В1
 і структури річних експлуатаційних 

витрат.  

Аналіз виразів 1-4 показує, що задача максимізації економічної ефективності 

продукції, що розробляється, згідно з критерієм, найкращим чином відображає її 

суть – перетвореної форми вартості чи у видозміненому виразі – приведеними 

затратами. Вона полягає у досягненні найкращих конкретних параметрів виробів, 

що характеризують їх як об’єкт експлуатації і виробництва, тобто продуктивності, 

надійності, собівартості і ін. Кожен виріб має значну кількість характеристик, 

причому частина пов’язана одна з одною так, що одночасне отримання найкращих 

їх значень практично неможливе. Мова може йти тільки про досягнення 

раціональних (в ідеальному випадку - оптимальних) параметрів продукції на основі 

загального критерію. У якості такого загального критерія традиційно 

використовується економічний критерій – приведені затрати.  
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Таким чином, задача досягнення максимальної економічної ефективності на 

практиці перетворюється в задачу вибору і забезпечення раціональних параметрів 

виробів на основі економічного підходу.  

Переходячи до питання оцінки якості треба відзначити, що згідно [38] під 

якістю продукції треба розуміти «сукупність якостей продукції, що визначають її 

придатність задовольнити особливі потреби відповідно з її призначенням». Якість 

продукції нерозривно пов’язана зі споживчою вартістю. Ще класик писав: 

«Цінність речі робить її споживчою вартістю… Споживча вартість здійснюється 

тільки в використанні або вживанні».  

Якість продукції формується при розробці і виробництві, а реалізується в 

процесі вживання. Для техніки, що розглядається – АНН, у відповідності з 

галузевим стандартом [106], перелік показників якості складається зі 157 назв семи 

груп: призначення; надійності; технологічності; ергономічності і естетики; 

стандартизації і уніфікації; патентно-правової; економічності.  

Теоретично якість продукції включає не весь перелік, а тільки той, який 

пов’язаний з можливістю задоволення продукцією конкретних потреб у 

відповідності з її призначенням. Фактично, тільки частина із згаданих 157 назв 

показників якості практично повністю характеризує виріб. Очевидно, що 

неможливо досягти одночасно всіх найкращих показників якості. Можна досягти 

тільки окремого, раціонального рівня. Оскільки показники якості, перелічені в 

[106], включають і всі параметри, що враховуються при вирішенні задачі отримання 

максимальної економічної ефективності, то, практично, задача досягнення 

раціонального рівня якості розглянутих виробів, повністю відповідає попередній.  

Таким чином, максимізація економічної ефективності АНН і раціональний 

рівень їх якості традиційно можуть бути отримані через вибір і забезпечення 

раціональних параметрів на основі економічного критерію – приведених затрат. Це 

багатогранна і складна проблема, яку можна вирішити тільки комплексно: на етапі 

проектування, в виробництві і експлуатації. Оскільки аспекти цієї проблеми, 

пов’язані з виробництвом, в першу чергу, управління якістю продукції (за винятком 

випробувань), порівняно більш розроблені і стоять осторонь, нами приділяється 

увага головним чином вибору і обґрунтуванню раціональних параметрів АНН на 

етапі проектування і тісно пов’язаному з ним питанню експлуатації апаратів.  

При вирішенні цієї загальної проблеми розглядаються дві взаємозалежні 

задачі. 
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1. Вибір раціональних техніко-економічних параметрів АНН у відповідності 

з фактичними режимами і умовами експлуатації з урахуванням перспектив 

розвитку (економічне проектування).  

2. Удосконалення методів розрахунку економічної ефективності АНН.  

Під удосконаленням економічної оцінки АНН розуміється використання і 

вдосконалення методів їх економічного проектування, а також удосконалення 

методів розрахунку економічної ефективності апаратів. Незважаючи на те, що 

методи економічного проектування отримали розповсюдження на деякі види 

техніки, для АНН вони практично не використовуються. Водночас, як показують 

проведені дослідження, тут є широкі можливості для ефективного використання, 

подальшої розробки, розвитку і вдосконалення цих методів.  

Розрахунки економічної ефективності апаратів низької напруги проводяться 

у відповідності до галузевих методик та «Інструкції з визначення економічної 

ефективності нової техніки, винаходів і раціоналізаторських пропозицій в 

електротехнічній галузі» [49], розробленої на основі загальної методики [81].  

 

1.2. Стан проблеми економічної оцінки технічних рішень. 

 

В зв’язку з обмеженим числом публікацій по питаннях, які аналізуються, що 

конкретно відносяться до АНН, розглядаються, також і роботи, присвячені іншим 

видам техніки, що мають загальне значення.  

Задача вибору раціональних техніко-економічних параметрів у відповідності 

з фактичними режимами і умовами експлуатації з урахуванням перспектив 

розвитку даної продукції (економічне проектування), є частиною однієї із найбільш 

актуальних проблем в технічних і економічних науках – оптимального 

проектування. Цій проблемі традиційно приділялась велика увага як за кордоном, 

так і в нашій державі 

Проектування машин велось шляхом розгляду нечисленних окремих 

варіантів, що вибирались із множини об’єктивно можливих на основі технічної чи 

економічної інтуїції, тобто на основі минулого досвіду. З розвитком науково-

технічної революції в другій половині ХХ століття, яка привела до різкого 

ускладнення і подорожчання проектних конструкцій, ускладнення структури 

виробництва, почало складатись враження про необхідність заміни процедури 

«проб і помилок» більш ефективною методикою аналітичного проектування, 

заснованого на відборі найкращого, оптимального варіанту.  
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Як відомо [2], [118], [141] сутність такого підходу до проектування машин 

складає процес різних протилежних між собою вимог, які можна умовно 

представить у вигляді конструктивно-технічних, функціональних, виробничо-

технічних і інших показників. В свою чергу кожен з таких показників складається 

із множинних локальних показників F1, F2, …Fк. Так, наприклад, конструктивно-

технічні показники включають в себе вагу, габарити, надійність і ін.  

У більшості досліджень, присвячених вибору параметрів машин, що 

проектуються, автори обмежуються розглядом чисто технічних проблем, тоді як 

економічні питання, особливо пов’язані з експлуатацією, не розглядаються.  

Однією з перших робіт, присвячених оптимізації техніко-економічних 

показників, є робота Д. С. Львова «Основи економічного проектування машин [75]. 

Автор особливо підкреслює, що «… на сучасному етапі розвитку техніки 

неможливо обмежуватись тільки обрахунком того, що вже створено чи буде 

створюватись. Значно більш важливим є встановлення таких вихідних параметрів 

нової техніки, які завідомо забезпечували б отримання максимальної економічної 

ефективності».  

Одним з важливих етапів в досягненні цієї цілі є аналіз розмірних і режимних 

параметрів машин в умовах їх нормальної експлуатації. Проведений Д. С. Львовим 

аналіз використання технічних параметрів верстатів свідчить про те, що значна їх 

частина використовується не повністю.  

Д. С. Львов приводить методику розробки оптимального параметричного 

ряду машин і розглядає послідовність її використання на прикладі універсальних 

токарних верстатів. Досліджується, також, зміна собівартості від основних 

параметрів верстатів, питання якості і ціноутворення.  

Подальший розвиток деякі питання економічного проектування отримали в 

роботі М. І. Іпатова «Розрахунки собівартості машин, що проектуються» [50] 

(стосовно автомобільної промисловості). Основну увагу автор приділяє розробці і 

використанню методів розрахунків собівартості на різних етапах конструкторської 

підготовки і при технологічній підготовці виробництва, які давали б 

проектувальникам об’єктивний і надійний матеріал для судження про вплив тих або 

інших змін в конструкції на собівартість і виявлення параметрів, машин, що 

проектуються, які найбільше впливають на собівартість.  

Аналізуючи різні методи розрахунку собівартості, М. І. Іпатов робить 

висновок, що кращим є використання множинних кореляційних залежностей, які 

дозволяють не тільки розраховувати собівартість з досить великим ступенем 
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точності, але і визначити вплив того чи іншого параметру на собівартість, що 

дозволяє конструктору, використовуючи зворотній зв’язок, приділити особливу 

увагу найбільш важливим параметрам, досягаючи, в результаті, більш високої 

техніко-економічної ефективності створюваної конструкції. Кореляційні формули 

дозволяють швидко виявляти вплив тих чи інших змін, які вносяться в параметри 

конструкції на матеріалоємність, трудомісткість і собівартість машини, і визначати 

оптимальні конструктивні рішення.  

Цим питанням приділяється увага і в роботі М. І. Іпатова, А. В. Проскурякова, 

В. М. Семенова «Зниження собівартості машин» [51]. Авторами висувається думка 

про необхідність комплексного техніко-економічного аналізу машин як у сфері 

виробництва, так і в сфері експлуатації для вибору раціонального конструктивного 

рішення. Наводиться залежність відносної собівартості автомобілів, 

сільськогосподарських машин і верстатів від об’єму випуску. Певна увага 

приділяється побудові параметричних рядів, впливу уніфікації і стандартизації на 

собівартість машин, що проектуються. Відмічаючи глибоку розробку в останніх 

двох роботах питань визначення собівартості машин, можна відзначити, що інші 

проблеми, які виникають при вирішенні проблеми вибору раціональних техніко-

економічних параметрів згадуються мимохідь чи зовсім не розглядаються. Так, при 

аналізі фактичного використання параметрів машин, приводяться тільки відомі 

приклади із [75].  

Суттєвим моментом при вирішенні задачі вибору раціональних техніко-

економічних параметрів є визначення зміни витрат при зміні кількості випущених 

виробів. В загальному виді це питання розглянуте в книзі Є. М Карлика і А. П. 

Градова «Економічна ефективність концентрації і спеціалізації виробництва в 

машинобудуванні» [53]. По мірі збільшення кількості виробів, що виготовляються, 

питомі приведені затрати на виробництво одиниці продукції падають. Зміна 

значень цих затрат відбувається, на думку автора, по кривій, близькій до гіперболи.  

Конкретному дослідженню залежності собівартості різних типів 

автомобільних електричних генераторів від об’єму випуску присвячено ряд робіт   

І. Г. Баранніка [4], [5], [6]. В [6] сформульовано закон зниження собівартості при 

підвищенні об’єму випуску продукції, який розглядається рівнянням: 

  

С = Сн1 · П
-Во        (5) 

  

де:  С – собівартість одного виробу, якщо обсяг випуску дорівнює П; 
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Сн1 – собівартість одного виробу, якщо обсяг випуску дорівнює одиниці; 

Во – показник ступеня, що характеризує крутизну кривої.  

Розрахунок залежностей С = f (П) для окремих виробів, об’єднаних в групу за 

ознакою конструктивної і технологічної однорідності, по вихідних звітних і 

розрахункових даних рекомендується виконувати за формулою: 

 

 С = 𝛼𝑛 + 𝛾 ⋅ 𝑏к +
𝛽⋅𝑏к⋅Пз

П
      (6) 

 

де:  αn - прямі витрати на одиницю виробу; 

bк - непрямі витрати на одиницю виробу; 

ɣ- питома вага умовно-змінних витрат в загальному об’ємі непрямих витрат 

диференційовано по заводах галузі; 

β - питома вага умовно-постійних витрат в загальному об’ємі непрямих 

витрат диференційовано по заводах галузі; 

Пз - реально існуючий об’єм випуску виробів на заводах галузі в різні роки, 

взятий із звітів.  

Приведені результати розрахунків показують, що найбільш значне 

зменшення собівартості відбувається при збільшенні об’ємів виробництва до 10 шт. 

Збільшення об’єму випуску в рамках 105-106 шт. приводить до зниження 

собівартості на 2-10% для різних типів генераторів. Збільшення ж виробництва від 

10 до 100 шт. дає зниження собівартості тільки на 1-2%.  

Характер впливу серійності виробництва і обумовленого ним підвищення 

технологічної оснащеності на зниження собівартості виробництва на прикладі 

верстатобудування наводиться в книзі М. П. Моісеєва «Економіка технологічності 

конструкцій» [88]. Показано (рис. 1) зменшення собівартості виготовлення деталей 

зі збільшенням серійності виробництва при різній частці затрат на матеріали. При 

загальній закономірності зниження собівартості зі збільшенням показника 

серійності з 2 до 50 (Ксер =
𝑁𝑥

𝑁𝑏
), де: Nb та Nх - відповідно випуск базового і 

проектного виробу (найбільше відносне зниження собівартості мають деталі з 

найменшою часткою затрат на матеріали, оскільки в їх собівартості в більшій мірі 

проявляється позитивний вплив собівартості). Ця ж закономірність спостерігається 

при аналізі характеру зміни собівартості, яка включає велику частку витрат на 

матеріали, при підвищенні серійності виробництва.  
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Однією з найбільш відповідальних і трудомістких задач при виборі 

раціональних техніко-економічних характеристик є розробка параметричних рядів 

виробів. Суть задачі полягає в тому, щоб вибрати визначене (більше чи менше) 

число випуску виробів одного функціонального призначення, але з різними 

величинами основних параметрів, від яких повністю залежить конструкція. 

З економічної точки зору, занадто мале число членів ряду приводить до 

нераціонального використання виробів, примушує споживачів використовувати 

машини з більшими, ніж цього потребують фактичні умови експлуатації, 

параметрами. З іншої сторони, збільшення кількості варіантів знижує серійність 

виробництва і підвищує собівартість виробів, які випускають. Таке протиріччя 

впливу економічних факторів, що визначають доцільність числа членів 

параметричного ряду, вимагає досконального аналізу для вибору раціонального, 

економічно обґрунтованого рішення. Тим більше, що повинна бути забезпечена 

спадкоємність конструкцій, які входять в параметричний ряд, з виробами, які 

раніше випускалися. Крім того, повинні враховуватися і такі фактори, як 

технологічні можливості підприємств-виробників, кількісні і якісні характеристики 

наявного в них парку обладнання. Також повинні враховуватися можливості 

економії енергії і ресурсів, особливо дефіцитних.  

  

Рис. 1. Зміна технологічної собівартості в залежності від зміни серійності 

при різній частці в собівартості затрат на матеріали.  
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Sо - відносна собівартість, %; 

Kсер - зміна серійності.  

При розробці параметричних рядів машинобудівної продукції часто 

використовується ГОСТ 8032-56 «Кращі числа і ряди кращих чисел [35], який 

передбачає один з чотирьох основних десятинних рядів R5, R10, R20 і R40 зі 

знаменниками геометричної прогресії 1,6; 1,25; 1,12 і 1,06. Суттєвим недоліком цих 

рядів є великий розрив між R5 і R10, що приводить до необхідності доповнювати їх 

рядами, заснованими на іншому підході. Крім того, ряди кращих чисел не завжди 

дають можливість отримати раціональне вирішення задачі. Частіше всього 

необхідно враховувати реальне розподіл використання параметрів машин.  

Серед перших досліджень, в яких був врахований вказаний стандарт для 

рекомендацій по створенню ряду конструкцій машин, можна назвати роботу С. М. 

Ямпольського і Л. Б. Ерліха «Економіка освоєння нових конструкцій машин» [149]. 

Автори аналізують зміну втрат металу при зміні кількості розмірів в 

конструктивному ряду, а також додаткові затрати при виробництві великої 

кількості варіантів машин.  

Докладно досліджується питання використання рядів кращих чисел в книзі А. 

І. Кубарева «Основи стандартизації в машинобудуванні» [68]. Відзначається 

необхідність встановлення кількості варіантів на основі реальних щільності 

розподілу параметрів, які використовуються. Необхідно відзначити, що цей момент 

не завжди, або недостатньо чітко відзначається в роботах по проблемі, що 

розглядається.  

Питанню вибору раціональної структури параметричного ряду приділяється 

увага і в роботах Л. В. Барташова [7], [8], [9]. В якості критерію при вирішенні задачі 

по економічно доцільній структурі параметричного ряду автор пропонує критерій 

мінімуму приведених затрат на річний випуск. Л. В. Барташов висуває як 

основоположну для раціонального вибору техніко-економічних характеристик 

машин, вимогу максимальної відповідності їх по своїх промислово-

експлуатаційним параметрам як можливостям виробників, так і вимогам 

споживачів, підкреслює особливу важливість вивчення фактичних умов і режимів 

експлуатації машин. Показники надійності він вважає найважливішими 

експлуатаційними характеристиками машин [7].  

Задачі розробки параметричних рядів отримали подальший розвиток в більш 

конкретних типових методиках оптимізації одномірного і багатомірного 

параметричних (типорозмірних) рядів, розроблених ВНИИС та інститутом 
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математики Сибірського відділення АН [129], [130], а також в рекомендаціях по 

методах побудови параметричних і типорозмірних рядів систем машин, 

розроблених ВНИИНМАШ [86]. В [130], наприклад, висвітлюються питання 

оптимізації одномірного параметричного ряду значень головного параметру у 

випадках, коли суттєві характеристики кожного виробу можна поєднати зі 

значенням вказаного головного параметру. Методика є міжгалузевою і призначена 

для знаходження оптимальних параметричних рядів електродвигунів, баштових 

кранів і т. п.  

Суть оптимізації параметричного ряду полягає, як зазначається в роботі, у 

знаходженні сукупності виробів з такими значеннями параметрів, при яких задані 

потреби в продукції задовольняються з найменшими сумарними приведеними 

затратами. Згідно методики оптимізація параметричного ряду виконується на 

основі визначення «функції попиту», яка характеризує попит на продукцію з 

різними значеннями параметрів і «функцій витрат», які характеризують зв’язок між 

параметрами продукції і витратами на розробку, виготовлення і експлуатацію. 

Вихідні дані доводяться до виду, що відповідає вибраному алгоритму оптимізації, 

по якому знаходиться оптимальний параметричний ряд.  

До переваг роботи треба віднести використання в якості критерію оптимізації 

приведених затрат і докладну розробку практичних методів підрахунків. Водночас, 

недостатньо, на наш погляд, розроблені рекомендації по визначенню «функції 

попиту» і «функції витрат», не зважаючи на загальногалузевий характер методики. 

Позитивним моментом при визначенні «функції попиту» є спосіб обробки 

статистичних даних, через складання рівнянь регресії пропонованого виду. У той 

час як важливі питання, пов’язані з самими статистичними даними реального 

використання виробів не висвітлені. Це, очевидно, пов’язано з самим підходом 

авторів до сутності поняття «параметричний ряд», під яким розуміється 

«сукупність продукції, елементи якої мають обмежену замінність, призначені для 

задоволення заданих потреб і відрізняються один від одного числовими значеннями 

параметрів».  

Автори методики (та і майже всі інші автори розглянутих робіт, наприклад 

[7], [8], [9], [51], [68]) підходять до проблеми параметричного ряду як, в основному, 

до проблеми уніфікації і стандартизації. Задача, зазвичай, розуміється, на наш 

погляд, так: є необхідність в спеціальній продукції, окремі вироби якої «призначені 

для задоволення заданих потреб і відрізняються один від одного числовими 

значеннями параметрів « і вимагається побудувати реальний ряд виробів з такими 
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«значеннями параметрів, при яких завдання потреби в продукції задовольняється з 

найменшими сумарними приведеними затратами». Формально все правильно. Але, 

як свідчить той факт, що в методиці [130] основну увагу приділено розробці методів 

розрахунків, «акценти» тут дещо зміщені. Питання розрахунків, безумовно, 

важливе, але основний момент в цій проблемі, на нашу думку, є якраз у визначенні 

«заданих потреб», тобто фактичних умов, режимів і вимог експлуатації до виробів 

в цілому і їх основних характеристик з урахуванням перспектив розвитку даного 

виду техніки. І це потрібно особливо підкреслити. Для багатьох виробів «ряду» на 

практиці може і не бути (така ситуація, зокрема, з багатьма АНН). Реально може 

бути 2 або 3 варіанти виробу одного функціонального призначення, але вони 

можуть сильно відрізнятися по «важкості» виконання. Тут доречно згадати 

приклади Д. С. Львова із [75] по використанню технічних можливостей станка 1К62 

в експлуатації. Так, по максимальному діаметру обробки, можливості станка 

використовуються наполовину. Більше 80% всіх оброблюваних деталей мають 

діаметри до 100 мм. Число ж деталей з максимальним діаметром обробки складає 

частки відсотка. При максимальних частотах обертання 800-1000 об/ хв. 

обробляється тільки 1,5% деталей. Параметри частини АНН, як свідчать дані, що 

приведені в розділі 2, також використовуються не повністю.  

Всі ці факти показують, що вироби одного функціонального призначення 

можуть працювати з різним ступенем використання параметрів, а це дає можливість 

випускати їх в різному виконанні. Причому, деякі провідні західні фірми-

виробники широко використовують такий підхід на практиці. В книзі 

«Американська техніка і промисловість» [1] говориться, що із 55946 свердлильних 

верстатів, випущених в США в той час, 51890 чи біля 93% складали прості верстати, 

вартістю до 1000 доларів кожний.  

З іншого боку, характеристики деяких виробів не задовольняють вимог 

експлуатації. Частіше всього це відноситься до показників надійності, особливо 

машин, які працюють в умовах високої або низької температури, вібрації, великих 

концентрації пилу, особливо металічного і т. д.  

Повертаючись до методики [130] можна сказати, що визначення «функції 

попиту» вирішальним чином відображається на побудові параметричного ряду і, 

тому, задачі визначення реальних і перспективних режимів і умов експлуатації 

повинно бути приділено значно більшої уваги. Добре відомо, що вибрати не ті цілі, 

значить вирішити не ту задачу.  
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Саму проблему оптимізації параметричного ряду треба, на наш погляд, з 

урахуванням сказаного вище, формулювати більш широко – як проблему вибору 

оптимальної (в більш простому випадку – раціональної) кількості варіантів. 

Питання ж уніфікації і стандартизації повинні бути, безумовно, враховані.  

При визначенні «функції затрат» в [130] рекомендується враховувати групи 

затрат на розробку, виготовлення і експлуатацію продукції. Однак, ніяких 

конкретних пропозицій по структурі статей затрат, які необхідно враховувати, не 

дається. Відомо, що питання обліку затрат і розрахунку їх статей є одним із 

найбільш важливих при вирішенні оптимізаційних задач, подібних розглянутій в 

роботі. Практичному ж його вирішенню, особливо в частині класифікації і 

розрахунку витрат на експлуатацію, приділяється, на нашу думку, недостатньо 

уваги.  

Підхід, який використовується в методиці [129] такий же, як і в [130], але вона 

присвячена більш складному випадку – оптимізації багатомірних параметричних 

рядів. Параметричний ряд розраховується як множина y значень наборів параметрів 

типорозмірів, вибраних із списку j. Під оптимальним параметричним рядом y* в 

даному випадку розуміють такий параметричний ряд, при якому використовувана 

функція сумарних затрат досягає мінімуму по всіх рядах y Єj і по змінних yk, і. В 

економічній частині переваги і недоліки цієї методики такі ж, як і [130].  

В рекомендаціях [86] викладені загальні принципи побудови параметричних 

і типорозмірних рядів при створенні систем машин і обладнання, що знайшли 

найбільш широке використання в різних галузях машинобудування. При побудові 

рядів виробів треба, у відповідності з роботою, визначити номенклатуру виробів, 

номенклатуру параметрів виробів, головний параметр. Значення головного 

параметра, які складають параметричний ряд, необхідно підбирати із рядів кращих 

чисел по [35]. В якості найбільш ефективного критерію оптимізації параметричного 

ряду признаються приведені затрати на виробництво і експлуатацію виробів».  

Переваги і недоліки роботи, в основному, ті ж, що і для [130]. Особливо це 

стосується загального підходу до самої проблеми. Необхідно відзначити, що 

рекомендована побудова оптимального параметричного ряду має недостатньо 

широкі можливості для практичного використання, що особливо відноситься до 

АНН, які, як правило, мають декілька основних характеристик.  

Методика «Встановлення оптимальних параметричних рядів уніфікованих 

металорізальних верстатів» [138] базується на тому, що відомі потрібний об’єм 

випуску виробів і закон зміни приведених затрат. Ряд формується шляхом підбору 



23 

 

таких значень параметрів, при яких приведені затрати будуть мінімальні. Побудова 

параметричного ряду відбувається в послідовному приближенні до оптимального 

ряду. Згідно методики, потрібний річний об’єм випуску виробів повинен бути 

заданий в виді інтегральної кривої V·f(x) у функції головного параметру, тобто в 

виді функції розподілу накопичених об’ємів випуску по типорозмірах з головним 

параметром х.  

Вибір раціонального ряду виробів базується на можливості перерозподілу 

річного об’єму випуску типорозмірів виробів з різними значеннями головного 

параметру для мінімізації приведених затрат.  

Основним недоліком методики, на наш погляд, є те, що вона заснована на 

пропозиції про відомий необхідний об’єм випуску виробів і відомий закон зміни 

приведених затрат. Тоді, коли найбільш важливим для рішення задачі оптимізації 

параметричного ряду (що вже підкреслювалось і вище) якраз і є дослідження 

фактичних і перспективних режимів і вимог експлуатації, а також вивчення, 

класифікація і розрахунок затрат на всіх етапах «життя» виробу. І якраз на цих 

питаннях, як видається, потрібно, в першу чергу, зосередити увагу.  

В роботі А. І. Кубарєва «Уніфікація в машинобудуванні» [69] наводиться 

методика побудови параметричного ряду, яка полягає в послідовному виключенні 

неоптимальних типорозмірів на основі порівняння суми затрат на виготовлення і 

експлуатацію виробів. Метод засновано на кореляційному аналізі, який найбільш 

точно відображає фізичну суть залежності собівартості від різних параметрів 

виробів і програми їх випуску, для випадків, коли є статистичні дані про фізичний 

випуск виробів і їх собівартість на один або кілька років.  

В даному випадку справедливі зауваження, зроблені до попередньої роботи, 

що підтверджується підходом автора методики до важливих питань оптимізації 

параметричного ряду: «При побудові рядів виробів необхідно отримати по кожному 

типорозміру наступні дані: потребу у типорозмірі, дані про їх фактичний випуск, 

собівартість виробу, показники експлуатаційних характеристик, довговічності і 

величини експлуатаційних затрат. Величини затрат розраховуються відомими 

методами».  

Серед робіт, присвячених питанню оптимізації параметричних рядів, можна 

відзначити [29] і [144]. В обох роботах не вказується на кількісну потребу в 

машинах і не враховується та обставина, що вихідні дані для розрахунку 

справедливі тільки для визначеного періоду і дія параметричного ряду обмежується 
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цим періодом. В [29], крім того, враховуються тільки вимоги сфери експлуатації 

окремо від вимог сфери виробництва.  

Значна кількість робіт, в яких розвиваються методи економічного 

проектування машин для дорожнього будівництва, виконано в ЦНИИТЕ Стромаш 

і МАДІ, в тому числі і під керівництвом д. е. н., проф. А. Ф. Дєргачова, д. т. н., проф. 

І. П. Керова, д. т. н., проф. В. І. Баловнєва. Зупинимось, коротко, на деяких з них.  

В роботі А. І. Васильєва [16] проводиться дослідження техніко-економічних 

показників, що визначають рівень економічної ефективності самохідних скреперів, 

аналізується механізм зв’язку між параметрами і встановлюються кількісні 

залежності між ними. На основі отриманих залежностей побудована техніко-

економічна модель, що дозволяє визначити економічно раціональні значення 

окремих технічних параметрів. Однак, розроблений автором алгоритм передбачає 

визначення економічно раціонального значення тільки потужності двигуна при 

умові, що інші технічні параметри задані і відомі умови експлуатації.  

В. Г. Саакян в роботі [121] велику увагу приділяє задачі вибору конструкції 

машини з такими параметрами, які забезпечували б максимальну економічну 

ефективність при будь-яких умовах експлуатації. Як і в роботі [16] розглядається 

питання встановлення кількісних залежностей між технічними, експлуатаційними 

параметрами і економічними показниками та побудови на основі цих залежностей 

техніко-економічної моделі катка, яка дозволяє прослідкувати вплив ряду 

параметрів на економічність катка в різних умовах експлуатації, а також вибрати 

економічно доцільний варіант конструкції катка.  

І. В. Політковська в [112] розробляє методику техніко-економічного 

проектування машин для дорожнього будівництва. На основі виявлення основних 

тенденцій удосконалення конструкцій цих машин, досліджено залежності між 

основними технічними параметрами скрепера і його економічними показниками, 

побудована техніко-економічна модель скрепера, розроблено метод і алгоритм 

вирішення задачі визначення на ранніх етапах проектування раціональних 

співвідношень між технічними параметрами нової машини, які забезпечують задані 

техніко-економічні показники і максимальну ефективність.  

В роботі І. І. Лакшіна [74] основну увагу приділяється розробці і 

вдосконаленню методів економічного проектування машин шляхом виявлення і 

аналізу тенденцій розвитку їх конструкцій. Досліджено залежності між основними 

технічними параметрами самохідних дорожніх катків і їх економічними 
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показниками. Побудовано техніко-економічні моделі катків і проведено аналіз 

тенденцій розвитку цих машин.  

Проф. В. І. Баловнєв у [3] для визначення оптимальних параметрів дорожніх 

машин поряд з економічним аналізом використовує методи теорії подібності і 

фізичного моделювання.  

Питання розрахунку, вибору і прогнозування оптимальних параметрів 

дорожньо-будівельних машин на основі використання вірогідно-статистичних 

методів розглянуті проф. І. П. Керовим в [54] і [55].  

Аналіз робіт, в яких розглядаються питання економічного проектування 

показує, в першу чергу, наступне. 

1. Є тільки відносно невелика кількість робіт (в першу чергу [75] і деякі 

дослідження в в області проектування дорожньо-будівельних машин) в яких 

проблема економічного проектування розробляється більш менш комплексно. В 

більшості ж робіт увагу приділяють окремим аспектам цієї проблеми, в першу 

чергу, дослідженню залежностей собівартості від параметрів виробів і об’єму 

випуску, та обґрунтуванню побудови параметричних і типорозмірних рядів.  

2. При розгляді задачі вибору раціональних техніко-економічних параметрів 

виробів, зокрема, при побудові параметричних і типорозмірних рядів, недостатньо 

уваги, на наш погляд, приділяється вивченню умов використання продукції. Так, 

наприклад, в методиках по оптимізації параметричних і типорозмірних рядів немає 

рекомендації по дослідженню реального використання параметрів виробів, на 

основі якої, власне, тільки і можуть бути побудовані ці ряди. В більшості 

публікацій, які приділяють увагу цьому питанню, приводяться відомі приклади Д. 

С. Львова із [75]. Немає також рекомендації по визначенню фактичних і 

перспективних режимів і умов експлуатації, які, в деяких випадках, мають 

вирішальний вплив на конструкції і необхідні при проектуванні як рядів, так і 

окремих виробів майже в такій мірі, як і зміни величини параметрів. Важливим 

питанням, в зв’язку з цим, є класифікація умов і режимів експлуатації конкретних 

виробів.  

При вирішенні проблеми вибору раціональних техніко-економічних 

параметрів виробів однією з важливих задач є вивчення, класифікація і розрахунок 

затрат на забезпечення цих параметрів, особливо в умовах експлуатації. Цій задачі 

також приділяється недостатньо уваги.  

3. В якості критерію для вибору раціональних техніко-економічних 

параметрів в більшій частині проаналізованих робіт використовується критерій 
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мінімуму приведених затрат (цей критерій розглянуто докладно в параграфі 1). 

Однак, приведені затрати в звичайному («класичному») вигляді не дозволяють 

вирішити поставлену задачу. Економічно раціональні (і навіть оптимальні) 

значення параметрів можуть бути отримані на основі побудови техніко-економічної 

моделі виробу з використанням цього критерію чи ряду таких моделей. Вони 

дозволяють прослідкувати вплив відповідних параметрів на економічність виробу, 

вибрати економічно доцільний варіант конструкції, який має максимальну 

економічну ефективність.  

4. При розгляді проблем економічного проектування не враховуються 

питання, пов’язані з вибором економічно обґрунтованого, раціонального рівня 

показників надійності. Тоді як у відокремленості ця тема є предметом багатьох 

публікацій. На нашу думку, цю задачу обов’язково треба розглядати як невід’ємну 

частину загальної проблеми – вибору раціональних техніко-економічних 

характеристик виробів. Особливо очевидним є це положення при розгляді задачі 

побудови параметричного ряду деяких електричних апаратів низької напруги. Для 

них дуже часто поряд зі зміною інших параметрів у виробах одного 

функціонального призначення, змінюється і показник довговічності - ресурс. Це 

має можливість виготовлення апаратів одного ряду по інших параметрах, з різними 

рівнями цього показника надійності.  

Зупинимося більш докладно на аналізі робіт, присвячених вибору економічно 

раціональних рівнів показників (оптимізації) надійності, а також розглянемо деякі 

роботи, присвячені загальній оцінці надійності.  

У відповідності з ГОСТ 13337-75 «Надійність в техніці. Терміни і 

визначення» [36] під терміном «надійність» розуміється «властивість об’єкту 

виконувати задані функції, зберігаючи в часі значення встановлених 

експлуатаційних показників в заданих рамках, що відповідають заданим режимам і 

умовам використання, технічного обслуговування, ремонтів, зберігання і 

транспортування». Надійність є комплексною якістю. В залежності від призначення 

об’єкту і умов експлуатації вона може включати безвідмовність, довговічність, 

ремонтопридатність і збереженість (номенклатура і характеристики основних 

показників надійності промислових виробів приведені в ГОСТ 16503-70 [40]).  

Згідно вимогам державних стандартів ГОСТ 1. 0-68 [30], ГОСТ 2. 114-70 [31] 

показники надійності повинні бути включені в технічні умови на вироби всіх 

галузей народного господарства. Показники надійності є найбільш важливими 

характеристиками машин, оскільки тільки у випадку надійної роботи в експлуатації 
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можуть бути реалізовані всі інші їх характеристики. Надійність машин має суттєвий 

вплив на економічні результати діяльності промислових підприємств.  

Рівень надійності обладнання визначає ступінь його корисного використання 

на протязі робочого часу і величину витрат на експлуатацію. Очевидно, що чим 

вище рівень надійності засобів виробництва, тим нижча величина часу їх простоїв 

через відмови і в планових ремонтах, тим менші затрати праці і матеріальних 

ресурсів на підтримку їх в робочому стані. Підвищення рівня надійності майже 

завжди пов’язано з ростом затрат на виготовлення (використання матеріалів більш 

високої якості, введення додаткових технологічних операцій, дослідження і 

відпрацювання надійності, в тому числі і шляхом випробувань, і так далі). Заходи 

по підвищенню надійності доцільні лише в тому випадку, коли додаткові витрати у 

виробництво будуть перекриватися економією на експлуатаційних витратах при 

приведенні порівнюваних варіантів зі співставними умовами.  

Економічно обґрунтоване збільшення рівня надійності засобів виробництва, 

яке приводить до зниження величини простоїв обладнання, числа, тривалості, 

трудоємкості і вартості ремонтів, є одним із найважливіших напрямків підвищення 

ефективності техніки, зростання економічної ефективності суспільного 

виробництва. Тому вирішення проблеми встановлення економічно раціональних 

рівнів показників виробів, в першу чергу засобів виробництва, має важливе 

народногосподарське значення.  

Що стосується конкретного впливу окремих показників надійності, то можна 

відзначити, що підвищення рівня безвідмовності і ремонтопридатності призводить, 

дякуючи скороченню простоїв і, відповідно, збільшенню річного напрацювання до 

зниження сумарних питомих затрат. Крім цього скорочуються абсолютні затрати 

на ремонти і технічне обслуговування.  

Відносно показників довговічності треба сказати, що їх облік має особливе 

значення при визначенні економічної ефективності від впровадження нових 

виробів. Для багатьох виробів тривалого використання збільшення ресурсу, чи 

строку служби, служить основним джерелом ефективності. При підвищенні 

ресурсу росте прибуток від експлуатації машин, зменшуються амортизаційні 

відрахування.  

Економічний аналіз надійності повинен базуватися на загальній теорії і 

методах визначення економічної ефективності нової техніки, а ці методи 

потребують подальшої конкретизації і розробки.  
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В числі перших робіт по питанню економічної оцінки надійності можна 

назвати роботи А. С. Консона [59], [60], [63]. В [59], наприклад, розглядаються 

задачі і особливості економічного аналізу надійності обладнання, методи 

розрахунку окремих складових затрат при економічному аналізі надійності, деякі 

спеціальні питання цього аналізу. А. С. Консон пропонує проводити економічний 

аналіз надійності на основі показника мінімуму приведених затрат. Важливим 

елементом підходу автора, є безпосереднє використання показників надійності при 

економічному аналізі надійності конструкцій. В розрахунку наводиться конкретна 

пропозиція по розрахунку окремих складових приведених затрат. Даються, 

зокрема, прості і зручні формули для розрахунку затрат на поточний ремонт при 

зміні показників безвідмовності і ремонтопридатності. Водночас, пропонується 

загальний метод розрахунку затрат як для поточних профілактичних ремонтів, так 

і для позапланових поточних ремонтів (термінологія А. С. Консона), що, на наш 

погляд, неправомірно. Не можна, зокрема, при розрахунку затрат на профілактичні 

ремонти так просто використовувати показник середнього напрацювання 

обладнання на одну відмову. Не використовуються в методиці А. С. Консона і 

показники довговічності, які вирішальним чином впливають на величину затрат на 

ремонти. При розрахунку збитків використовується показник Sr - збитки від однієї 

години простою даного обладнання, але не наводиться, хоча б в загальному вигляді, 

його структура і метод розрахунку. Методи розрахунку затрат вдосконалюються в 

книзі А. С. Консона «Економічні розрахунки в приладобудуванні» [62].  

Однією з перших по розглянутому питанню є робота Л. Я. Шухгальтера 

«Економічні питання підвищення якості, надійності і довговічності промислових 

виробів» [145], Я. Д. Плоткіна «Техніко-економічна ефективність вимірювальних і 

регулюючих пристроїв» [132]. В книзі Л. Я. Шухгальтера [145] відзначається, що 

аналіз ефективності підвищення надійності повинен бути комплексним. В роботі 

докладно висвітлено основні напрямки впливу рівня надійності на економічні 

характеристики виробів.  

 Я. Д. Плоткін в [110] значну увагу приділяє визначенню економічної 

ефективності підвищення довговічності і безвідмовності вимірювально-

регулюючих пристроїв. При розрахунку економічної ефективності від підвищення 

довговічності автор зупиняється, зокрема, на розрахунку амортизаційних 

відрахувань при двох варіантах зміни цього параметру надійності. Наводиться 

також розрахунок затрат на ремонти (як матеріальних, так і трудових). Аналізуючи 

розрахунок економічної ефективності від підвищення безвідмовності Я. Д. Плоткін 
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дає прості і зручні формули для розрахунку затрат на ремонти, які можуть бути 

використані на практиці. Автор також приводить методи розрахунку деяких інших 

статей витрат. В більш пізній книзі «Економіка якості і надійності вимірювальних 

приладів» [111], Я. Д. Плоткін вдосконалює свою методику економічної оцінки з 

урахуванням положень теорії надійності. Розглядаються, зокрема, питання 

економічного аналізу приладів по раптових і поступових відмовах. Покращені, 

також, методи розрахунку витрат.  

Водночас, не можна погодитися з викладеною в роботі критикою критерію 

приведених затрат для оцінки економічної ефективності при зміні надійності. Я. Д. 

Плоткін, виходячи з того, що «логічно правильним часом», на протязі якого 

проявляється економічна ефективність, є «термін життя виробу», пропонує 

ефективність від підвищення довговічності визначати за весь строк служби техніки. 

При цьому піддається критиці практика обчислення ефективності за рік. Однак до 

теперішнього часу в багатьох конкретних методиках «народногосподарський ефект 

за весь строк служби» знаходиться підсумком визначених величин річної 

ефективності.  

В одній із ранніх робіт А. В. Глічева «Економічні питання проблеми 

підвищення якості і надійності» [27] дана загальна постановка задачі визначення 

економічної ефективності підвищення надійності на рівні математичної моделі. 

Необхідною умовою доцільності заходів по підвищенню надійності є дотримання 

нерівності: 

 
∆Ег

∆В
≥ Ен        (7)  

 

де: ∆Ег - річний економічний ефект від збільшення надійності; 

∆В - затрати на підвищення надійності; 

Ен - нормативний коефіцієнт ефективності.  

Робота А. В. Глічева носить постановочний характер і не є практичною 

методикою економічного розрахунку. Вираз для визначення величини 

ефективності подано у самому загальному вигляді.  

Подальший розвиток економічні питання теорії надійності отримали в книзі 

А. В. Глічева і В. П. Панова « Комплексна економічна оцінка надійності і 

довговічності виробів [28]. Значне місце в ній приділяється методології і 

розрахункам формули для визначення економічного ефекту від підвищення 
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надійності виробів. Порівнювальна економічна ефективність варіантів виробів з 

різним рівнем надійності визначається по формулі: 

 

∆𝜂(𝜏) =
∆𝐸(𝜏)

∆𝐵(𝜏)
=

∑ ∑ ∆𝐸𝑖𝑗… 𝑛
𝑗=1

𝜏
𝑖=0 𝜂

∑ ∑ ∆𝐵𝑖𝑗… 𝑛
𝑗=1

𝜏
𝑖=0 𝜂

     (8)  

 

де: ∆𝜂(𝜏) - сумарний коефіцієнт економічної ефективності додаткових заходів; 

∆𝐸(𝜏) - економічний ефект, який створюється в народному господарстві при 

підвищенні надійності виробів; 

∆𝐵(𝜏) - сумарні витрати в народному господарстві на підвищення надійності 

виробів; 

i = 1, 2, …. Τ - період часу від початку проведення заходів і робіт по 

підвищенню надійності даних виробів до закінчення використання цих виробів; 

j = 1, 2, … n - кількість організацій, по яких враховують затрати на 

підвищення надійності і отримуваний ефект; 

∆𝐸𝑖𝑗 - економічний ефект від підвищення надійності виробів, отриманих j – 

ю організацією в і -му році; 

∆𝐵𝑖𝑗 - затрати на підвищення надійності виробів в j -й організації в і -му році; 

  𝜂𝑖𝑗 - коефіцієнт, який враховує вплив фактору часу для і -го року.  

Велика увага в роботі приділяється розробці методології визначення затрат 

на підвищення надійності, методам розрахунку можливих затрат на ліквідацію 

наслідків відмов і несправностей. Значним недоліком роботи є занадто загальний 

характер розглянутих положень.  

Обґрунтуванню техніко-економічних показників надійності, на базі яких 

оцінюється ефективність від її підвищення присвячена «Методика вибору норм 

надійності технічних виробів» [78], розроблена ВНИИС. В ній пропонується 

оцінювати ефективність використання виробів комплексним показником – 

коефіцієнтом нормування надійності Кнп, який залежить від собівартості, 

показників надійності і економічних характеристик експлуатації. Величина Кнп 

визначається відношенням доходу від експлуатації виробу до сумарних затрат на 

виготовлення і експлуатацію.  

Вигляд формул для визначення Кнп залежить від конструктивних 

особливостей виробу (підлягає ремонту чи не підлягає), режиму експлуатації і 

домінуючих факторів при оцінці наслідків відмов. Варіант виробу з максимальним 

значенням Кнп приймається як найбільш ефективний.  
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Достоїнством методики ВНИИС в методологічному відношенні можна 

вважати включення в вираз для критерію ефективності показників надійності 

виробу у явному вигляді. Однак, запропонований показник Кнп не знайшов 

широкого використання в практиці, що пояснюється рядом причин. В формулі Кнп 

не розкрито змісту найважливіших експлуатаційних показників – затрат на 

експлуатацію, які вважаються постійними і незалежними від напрацювань. 

Вирішальною обставиною є те, що коефіцієнт Кнп в представленому вигляді не 

дозволяє обчислити абсолютну величину ефекту, а може використовуватися лише 

для порівняльних оцінок.  

Оригінальний підхід для економічної оцінки надійності запропонований Р. 

Н. Колегаєвим [57], [58]. В якості узагальнюючого показника використовуються 

«сумарні витрати через ненадійність», що визначаються при порівнянні реального 

виробу з абсолютно надійною машиною, яка не потребує обслуговування і ремонту 

і, відповідно, не має вимушених простоїв.  

Всі економічні наслідки ненадійності порівнянні між собою, а це означає 

принципову можливість їх узагальнення в одному показнику, за допомогою якого, 

як пропонує Р. Н. Колегаєв, можна однозначно оцінити надійність машини (Н). 

Визначення величини втрат Н повинно виконуватись за нормативний 

амортизаційний строк служби машини, період до першого капітального ремонту 

або інші строго оговорені періоди служби машин.  

 

Н = ∆С + Ен ∙ ∆Ф,      (9)  

 

де: ∆С і ∆Ф, відповідно, приріст собівартості і величини виробничих фондів на 

одиницю наробітку виробу через його ненадійність).  

Приріст затрат через ненадійність машин по окремих елементах собівартості, 

тобто складові величини ∆С, визначаються по експлуатаційній економічній 

інформації або проводяться прогнозуванням при проектуванні машин.  

Збільшення затрат на одиницю напрацювання по і - му елементу собівартості 

знаходиться по виразу: 

 

∆Сі =
Сфі

𝐿ф
− 

Саі

𝐿а
,      (10)  

 

де:  Сфі і Саі - сумарні витрати по і-му елементу собівартості за розглянутий період 

відповідно для реальної і абсолютно надійної машини; 
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Lфі і Lа - напрацювання реальної і абсолютно надійної машини за той же 

період.  

В роботі [132], що є типовою методикою економічної оцінки рівня надійності 

машин, приведені вирази для розрахунку величини Ф по формулі (9).  

Відомо, що абсолютно надійних машин не існує, але використання цього 

поняття дозволяє визначити величину зростання затрат, які викликані ненадійністю 

даної машини, і на цій основі розрахувати узагальнюючий показник її надійності. 

Порівняння узагальнюючих показників даної і базової машини дозволяють оцінити 

«рівень надійності». 

 

 Ун = Нб - Н,       (11) 

 

де:  Нб - узагальнюючий показник надійності базової машини.  

Необхідно відзначити, що рівень надійності, визначений по формулі (11), не 

може служити оцінкою економічної ефективності від підвищення надійності. Всі 

складові затрати враховані тільки в сфері експлуатації. Зміна ціни машини в 

залежності від її надійності не розглядається. Крім того, співставлення затрат 

проводиться за фіксоване напрацювання. Таким чином, виключається із розгляду 

ефект від підвищення ресурсу.  

Не зважаючи на те, що пропонований в роботах [57], [58], [132] «економічний 

узагальнюючий показник надійності машин синтезує в собі технічні показники 

надійності», відсутність в цьому критерії реальних показників надійності 

ускладнює знаходження раціонального рівня показників надійності при 

практичних розрахунках. Крім того, кількісні показники надійності відіграють 

вирішальну роль в контролі надійності (а відповідно і якості) машин шляхом 

випробувань на надійність. Для перевірки надійності машин і порівняння її з 

розрахунковою, також потрібні кількісні показники.  

Значна увага приділяється економічному аналізу надійності в книзі В. І. 

Павловця «Економічна ефективність нової техніки в електронному 

приладобудуванні» [107]. Досліджено вплив рівня надійності на величину затрат 

при розробці і виробництві приладів. Наведено отримані в результаті дослідження 

залежність зміни витрат на конструювання приладів в залежності від зміни річних 

приведених затрат, пов’язаних з виробництвом нових приладів, від рівня їх 

надійності. Показана структура затрат на відновлення апаратури і формули для 

розрахунку матеріального збитку, який виникає в результаті відмови апаратури, а 
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також затрат на утримання запасних приладів, необхідних для забезпечення 

безперебійної роботи апаратури.  

Величину економічного ефекту в результаті підвищення надійності автор 

рекомендує визначати з урахуванням змін приведених затрат як в сфері 

виробництва, так і в сфері експлуатації. Для його розрахунку визначаються поточні 

затрати і питомі капітальні затрати, що відносяться на 1 год. експлуатації базового 

і нового виробу. Необхідно відзначити, що формули для розрахунку статей витрат 

приводяться автором в достатньо загальній формі. При розгляді затрат в 

експлуатації не враховуються окремо затрати на ліквідацію раптових відмов і 

затрати на планові ремонти і технічне обслуговування, методи розрахунку яких 

значно відрізняються. Не показана специфіка розрахунків амортизаційних 

відрахувань виробів з різним рівнем довговічності.  

Є також ряд галузевих стандартів і методів оцінки економічної ефективності 

підвищення надійності, наприклад, [82], [84], [101]. Цю оцінку у вказаних 

документах рекомендується проводити на основі показника приведених затрат, але 

структура його, як правило, не розглядається достатньо повно.  

Паралельно з розробкою загальних питань, пов’язаних з економічним 

аналізом надійності виробів, проводились дослідження по проблемі вибору 

раціональних рівнів (оптимізації) показників надійності. Вище вже 

підкреслювалось, що тільки оптимальні параметри (в тому числі і параметри 

надійності) забезпечують максимальну економічну ефективність промислових 

виробів.  

Однією з перших опублікованих в нашій країні робіт по вибору раціональних 

рівнів показників надійності є стаття американських інженерів П. Р. Гілленхаала і 

Д. Є. Робінзона «Спосіб оптимізації співвідношення між надійністю і вартістю» 

[26]. В статті розглядається проблема оптимізації надійності системи по 

відношенню до «вартості». Отримана залежність вартості (термінологія авторів 

статті) системи від надійності основних вузлів, яка має наступний вигляд: 

 

С𝑑𝑗 = С𝑑𝑗0 ∙  
1−𝑃𝑗𝑜

𝑃𝑗𝑜
 ∙  

𝑃𝑗

1−𝑃𝑗
 ,     (12)  

 

де:  Cdj – вартість нової системи; 

Cdj0 – вартість базової системи; 

Pj - вірогідність безвідмовної роботи нової системи; 

Pj0 - вірогідність безвідмовної роботи базової системи.  
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При аналізі надійності цікавою є зміна вартості системи Idj, яка визначається 

як: 

𝐼𝑑𝑗 =
𝜕𝐶𝑑𝑗

𝜕𝑃𝑗
 ,      (13) 

 

або з урахуванням виразу (12) 

 

𝐼𝑑𝑗 = С𝑑𝑗0 ∙  
1−𝑃𝑗𝑜

𝑃𝑗𝑜
 ∙  

1

(1−𝑃𝑗)2
 ,     (14) 

Використання цього співвідношення до всіх основних вузлів і дає 

можливість, на думку авторів, визначати зміну вартості системи при необхідній 

зміні надійності.  

Робота [26] значно вплинула, як свідчить вивчення даного питання, на 

наступні роботи по оптимізації надійності. Необхідно відзначити, що вираз, який 

пов’язує вартість виробу з рівнем надійності (і аналогічні вирази зв’язку вартості з 

показником інтенсивності відмов) отримані зарубіжними авторами в умовах 

наявності великого досвіду і стабільних умов виробництва, контролю і експлуатації 

виробів визначеного типу (як правило радіоелектронних). Тому навряд чи можливо 

передбачати наявність залежності єдиного виду для різних виробів. Проте, 

подібного роду залежності часто використовуються авторами, зазвичай без 

достатнього обґрунтування. У виразі (12) не відображені конкретні види затрат, які 

характеризують розробку, виготовлення і експлуатацію виробів з визначеним 

рівнем надійності. Враховується тільки показник безвідмовності.  

До числа перших робіт, присвячених вибору раціональних (оптимальних) 

рівнів показників надійності, відносяться статті С. С. Брудника і В. А. Тарана 

«Практичні методи визначення оптимальної надійності» [14] і «Економічна 

ефективність підвищення надійності» [15]. В [14] для визначення затрат на 

розробку і виробництво використані вирази, аналогічні (12), без необхідного, на 

наш погляд, обґрунтування. Затрати в експлуатації пропонується визначити 

виразом 

 

Се = 𝑛(𝐶𝑝 +  𝐶𝑟) =  
𝐶𝑝+ 𝐶𝑟

𝑃
 ,     (15) 

 

де:  Cp - затрати на один ремонт; 

Cr - затрати, пов’язані з простоєм обладнання; 

n - кількість ремонтів; 
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P - показник надійності.  

«Оптимальний» рівень надійності знаходиться із рівняння, отриманого 

прирівнюванням до нуля першої похідної суми затрат по показнику надійності. 

Основний недолік критерію це те, що без приведення підсумовуються затрати в 

різних сферах. Вирази для затрат подані лише в дуже загальному вигляді, до того 

ж перелік затрат в експлуатації не повний.  

Більш докладно питання оптимізації надійності розглянуті в книзі С. С. 

Брудника «Економічні основи надійності АСУП» [13]. Критерій використовується 

той же, що і в двох попередніх роботах, але склад затрат розглянуто більш 

докладно. Затрати в залежності від рівня надійності, розраховуються по формулі 

 

З2 =  З1 ∙ (
𝑇𝑐𝑝2

𝑇ср1
)𝛼 ,      (16) 

 

де:  З1 - вихідна вартість системи; 

З2 - затрати на підвищення надійності системи; 

  Тср1 - напрацювання на відмову вихідної системи; 

  Тср2 - напрацювання на відмову системи з підвищеною надійністю; 

α - показник рівня змін затрат, який характеризує ефективність затрат при 

підвищенні надійності.  

Запропонований автором спосіб визначення коефіцієнта α є недостатньо 

обґрунтованим. До недоліків відноситься і використання тільки одного показника 

надійності - напрацювання на відмову. Запропонований в цій і в багатьох інших 

роботах аналітичний метод розрахунку, заснований на вираженні затрат у вигляді 

(16) має, на наш погляд, в основному, ілюстративне значення.  

Подібним же чином пропонується вирішувати задачу оптимізації надійності 

в книгах Н. А. Шишонка «Основи теорії надійності і експлуатації радіоелектронної 

техніки» [143] і Н. Н. Кулакова і А. С. Загоруйко «Методи підвищення надійності 

технічних виробів по техніко-економічних показниках» [73].  

Аналогічний підхід до вирішення задачі і в [15]. Додатково тільки 

пропонується метод вирішення задачі графічним способом, що не змінює сутності 

виражених зауважень. Таким же чином пропонує вирішити задачу і Н. Ф. 

Воллернер в статті «Про техніко-економічну доцільність рівня надійності» [17]. 

Позитивним моментом є пропозиція врахування збитків, спричинених простоями 

через відмови апаратури і конкретизація формули для розрахунків витрат на 
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технічне обслуговування. На відміну від попередніх робіт тут враховується, хоча і 

в неявній формі, показник ремонтопридатності.  

До ранніх робіт по цьому питанню відноситься і стаття А. Ф. Бородкіна і І. В. 

Дашковського «Оптимізація надійності по критерію економічності» [12]. В якості 

критерію оптимізації прийнято критерій мінімуму затрат на розробку, 

виготовлення і експлуатацію, на недоліки якого вже вказувалось вище. Дана 

структура затрат на розробку виробів і, в укрупненому вигляді, структура затрат в 

експлуатації. Оптимальний рівень надійності пропонується визначати графічним 

методом. Конкретні показники надійності в роботі не називаються.  

Подальший розвиток методу вибору оптимального рівня надійності 

апаратури шахтної автоматики зроблено в книзі А. Ф. Бородкіна і В. І. Воропаєва 

«Оптимальні параметри шахтної автоматики». Пропонується формула розрахунку 

затрат на розробку апаратури і залежність затрат на її виробництво в функції від 

рівня показника безвідмовності – напрацювання на відмову. Детально розглянуті 

структура і методи розрахунку затрат в експлуатації, причому затрати на непланові 

ремонти і технічне обслуговування аналізуються окремо і досить докладно. Крім 

показника безвідмовності використовується і показник ремонтопридатності. До 

недоліків викладеного в роботі методу оптимізації слід віднести використання 

критерію мінімуму сумарних затрат, відсутність обґрунтування способу 

розрахунку затрат на технічне обслуговування. Не враховується при оптимізації 

показник довговічності апаратури, внаслідок чого не можна погодитися і з 

приведеним розрахунком амортизації.  

Майже таким же чином вирішується задача оптимізації надійності в роботі 

А. Л. Мелькумова і А. Ф. Бородкіна «Надійність апаратури і засоби шахтної 

автоматики» [77]. Дещо вдосконалені тільки способи розрахунку окремих статей 

витрат.  

Основні положення методу оптимізації надійності апаратури шахтної 

автоматики викладені в [11], [12], [77], використані у галузевому стандарті по 

оптимізації показників надійності цього виду засобів автоматизації [103]. Згідно 

цього документу під оптимальним рівнем розуміється таке значення єдиного 

показника надійності, при якому забезпечуються мінімальні сумарні питомі 

витрати, тобто критерій той же, що і в трьох раніше розглянутих роботах. 

Визначається оптимальне значення показника безвідмовності і показника 

ремонтопридатності.  
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Розрахунок оптимального значення наробітку на відмову здійснюється за 

допомогою графоаналітичного методу. Сутність методу полягає в знаходженні 

такого рівня безвідмовності, при якому досягається мінімальне сумарне значення 

відповідних затрат на його забезпечення при розробці, виготовленні і експлуатації 

виробу. Недоліки стандарту в основному ті ж, що і в роботах [11], [12], [77].  

Задача вибору оптимальних рівнів показників надійності елементів виробів 

по критерію мінімуму сумарної вартості вирішується в роботах ВНИИС 

«Методичні вказівки по вибору оптимальних рівнів надійності взаємодіючих 

елементів виробів» [85] і «Методика вибору оптимальних рівнів показника 

надійності» [79]. Економічних питань проблеми в них практично не стосуються, а 

розглядається, в основному, процедура побудови обчислювального процесу. У всіх 

проаналізованих вище роботах вітчизняних авторів в якості критерію оптимізації 

надійності використовувався критерій мінімуму сумарних затрат. В більшій же 

частині робіт по даному питанню використовується критерій мінімуму приведених 

затрат. Однією із перших робіт по оптимізації надійності з використанням критерію 

мінімуму приведених затрат є згадана вище робота В. І. Павловця [107]. Залежність 

поточних і капітальних затрат, пов’язаних з розробкою, освоєнням і виробництвом 

приладів від рівня їх надійності виражається у вигляді поліномів другого ступеня. 

Економічно оптимальний рівень надійності знаходиться з рівняння, отриманого 

прирівнюванням до нуля першої похідної перетвореного виразу приведених затрат. 

В роботі задача вирішується в загальному вигляді. На практиці, очевидно, можуть 

виникати значні труднощі, особливо при спробі виразити поточні і капітальні 

затрати в функції надійності поліномом другого ступеню. Крім того, метод 

призначено тільки для невідновлюваних виробів. 

Критерій мінімуму приведених затрат для економічної оптимізації рівня 

надійності виробів використовує в своїх роботах, наприклад, в [139], і Н. Н. Ухов. 

В розробленій ним економіко-математичній моделі оптимізації надійності, 

величина вартості устаткування підвищеної надійності виражена через оптову ціну 

представлена у вигляді: 

 

С2 =  Спос + Сн1 ∙ (
𝑇2

𝑇1
)𝛼,      (17) 

 

де:  С2 - вартість (оптова ціна) виробу підвищеної надійності; 

Спос - складова ціни устаткування, не залежна від зміни рівня надійності; 
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Сн1 - складова ціни устаткування попередньої надійності, що є функцією 

надійності; 

Т1 - середній час напрацювань на відмову устаткування існуючого рівня 

надійності; 

Т2 - середній час напрацювання на відмову устаткування підвищеної 

надійності; 

α - коефіцієнт, за допомогою якого можливо апроксимувати реальну 

залежність ціни устаткування від рівня його безвідмовності.  

Величина витрат в експлуатації поставлена в залежність від зміни параметрів 

надійності устаткування. Для знаходження економічно оптимальної величини 

показника безвідмовності перетворений вираз приведених затрат диференціюється 

і прирівнюється до нуля тобто має місце той же підхід, що і, наприклад в [26], про 

недоліки якого вже було сказано. Крім того, знаходиться оптимальне значення 

тільки одного із показників надійності.  

Оптимізація надійності по критерію мінімуму приведених затрат 

проводиться в роботі С. І. Парфенова [108]. Затрати виражаються у вигляді функції 

показників безвідмовності і ремонтопридатності. З огляду складності рішення 

рівняння з двома змінними, пропонується оптимізація тільки по показнику 

безвідмовності. Як і в попередніх роботах показник довговічності не враховується.  

В книзі Я. А. Ріпса і Б. А. Савельєва «Оптимізація надійності електроприводу 

по економічному критерію» [120] критерієм оптимізації є максимум економічного 

ефекту за амортизаційний строк служби, що виражається різницею приведених 

затрат.  

 

Е(Тсл) = (∆С − Ен∆К)Тсл,     (18)  

  

де:  Тсл - амортизаційний строк служби.  

Для практичного використання рекомендується критерій максимуму 

економічного ефекту за строк служби, отриманий в результаті не зовсім коректних, 

на наш погляд перетворень: 

 

Еті =  ∆𝑈𝑖 ∙  Т𝑒 − ∆𝐾𝑖  → 𝑚𝑎𝑥,    (19)  

 

де:  ∆𝑈𝑖 - економія на собівартості без урахування амортизаційних відрахувань; 

Тe - еквівалентний строк служби.  
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∆𝑈𝑖 трактується як: 

 

∆𝑈𝑖 =  ∆𝑈𝑒𝑖 + ∆𝑈𝑛𝑖,     (20) 

  

де:  ∆𝑈𝑒𝑖 – річна економія на витратах по експлуатації системи (без урахування 

витрат при простоях); 

∆𝑈𝑛𝑖 – річна економія від скорочення втрат при простоях.  

Автори приводять наступні вирази:  

Для дельта ∆Ui:  

 

∆𝑈𝑖 =  𝑅𝑖 (𝜆0𝑖 − 𝜆1𝑖),     (21) 

  

де:  Ri - середня вартість відмови системи; 

𝜆0𝑖 - початкове значення інтенсивності відмов; 

𝜆1𝑖 - значення інтенсивності відмов після зміни надійності.  

 У свою чергу: 

 

𝑅𝑖 = В ∙  𝑡ві + Ні + Сві,     (22)  

 

де:  В - умовно-постійні витрати за одиницю часу; 

𝑡ві - середній час відновлення виробів; 

Ні - середні втрати від однієї відмови виробу; 

Сві - середня вартість відновлення одного виробу.  

В роботі передбачається, що «можливо установити загальну основну 

закономірність між додатковими капітальними витратами і ступенем зниження 

інтенсивності відмов» наступним чином: 

 

∆К𝑖 =  𝑆𝑖 ∙ 𝑙𝑛 
𝜆0𝑖

𝜆1𝑖
 ,      (23)  

 

де:  Si - постійна затрат на підвищення надійності.  

Після підстановки виразу (21), (22), (23), в (19) і диференціювання, 

визначається оптимальне значення інтенсивності відмов: 

 

𝜆1𝑖 опт =  
𝑆𝑖 

𝑅𝑖∙ Т𝑒
 ,      (24) 
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Така методика визначення оптимального рівня надійності викликає значні 

заперечення. Вище відзначалося, що в результаті неточностей в перетворенні 

виразу (18) в (19) втрачено Ен. Економічні наслідки відмови описуються неповно і 

в дуже загальному вигляді. Наприклад, не зрозуміло, що автори розуміють під Сві - 

середня вартість відновлення одного виробу. Судячи по виразу (21) сюди повинні 

входити витрати на планові і непланові ремонти. Але, якщо це так, то, очевидно, 

що зв’язок їх кількості з показником надійності не ідентичний і не такий простий, 

як (21). Не обґрунтовано і отримання безперервного зв’язку між додатковими 

капітальними затратами і показником безвідмовності (23). Вираз (23) по суті 

справи має той же смисл, що і, наприклад, вираз (12) в роботі [26] і вираз (16) в [13] 

і ін., про що уже було сказано вище. По суті ж, це спроба обійти найбільш складну 

проблему в задачі економічної оцінки надійності - проблему затрат. Крім того, в 

роботі знаходиться тільки «оптимальне» значення одного показника - 

інтенсивності відмов. Показник же довговічності ніяк не враховується.  

Майже в такому ж вигляді викладається методика і оптимізації надійності 

систем управління електроприводами і в більш пізній роботі цих авторів [119].  

Подібним же чином побудовано галузевий стандарт «Визначення економічно 

оптимальних значень» показників надійності [105]. В основу визначення 

економічно оптимальних значень показників надійності покладена вимога 

«забезпечення максимальної величини додаткового економічного ефекту за 

амортизаційний строк служби виробу: 

 

Ет𝑚𝑎𝑥
= (𝑚0 − 𝑚опт) ∙  𝑅 ∙  𝑇𝑒 − ∆𝐾,   (25) 

  

де: mо - початкове значення показника надійності виробу при заданих режимах і 

умовах експлуатації; 

mопт - розрахункове оптимальне значення показників надійності виробу.  

«Економічно оптимальне значення показників надійності» визначається по 

формулі: 

 

𝑚 опт =  
𝑆̅

𝑅∙ Т𝑒
,       (26) 

  

тобто вираз (26) відповідає виразу (24) в попередній роботі.  
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Очевидно, що до методу, використаному в галузевому стандарті, відносять 

всі зауваження, висловлені в роботі [120]. Крім того, необґрунтована спроба 

замінити значення інтенсивності відмов лямда в виразі (21) на значення m – просто 

«значення показника надійності виробу». Цією простою заміною не досягається 

задача універсалізації критерію оптимізації для всіх показників надійності. Адже 

вираз (21) має економічний смисл тільки для показника інтенсивності відмов. Інші 

ж показники надійності тут використовуватися не можуть.  

Серед інших практичних методів оптимізації надійності можна назвати 

галузевий стандарт «Методи розрахунку оптимального рівня надійності» [102]. В 

якості економічного критерію оптимізації рівня надійності, вибрано приведений 

середній сумарний ефект від експлуатації (Э) за строк служби обладнання». 

Приведений середній сумарний ефект від експлуатації обладнання за строк служби 

визначається різницею між доходом від експлуатації обладнання і затратами на 

його розробку, виготовлення і експлуатацію.  

Позитивним, на нашу думку, є загальний підхід до вирішення задачі. 

Рекомендується проводити аналіз вихідного варіанту з метою виявлення 

можливостей для проведення конкретних заходів по зміні надійності. Для кожного 

конструктивного і компоновочного рішення проводиться розрахунок надійності. 

Визначаються капітальні затрати, відповідні кожному варіанту обладнання. На 

основі вибраного критерію розробляється алгоритм розрахунку оптимального 

рівня надійності обладнання і проводиться визначення оптимального варіанту. В 

стандарті наведені приклади розрахунку, схеми і описи алгоритмів. Оптимізація 

проводиться по наробітку на відмову, середньому часу відновлення, коефіцієнту 

готовності.  

До недоліків роботи треба віднести підсумовування затрат в різних сферах 

без приведення (в критерії оптимізації), відсутність показника довговічності серед 

показників надійності, що підлягають оптимізації. Основна увага в методиці 

приділяється розробці методів обчислення тоді, як питанню розрахунку затрат 

приділяється недостатньо, на наш погляд, уваги. Так, при обчисленні не 

враховуються витрати на планові ремонти. Витрати на планові ремонти 

рекомендується визначати по існуючих нормах ППР, тобто без урахування впливу 

на них різного рівня надійності. Не враховуються затрати на амортизацію 

обладнання.  

Методика оптимізації надійності [83] в принципі значною мірою відповідає 

попередній, але є глибше розробленою. В якості критерію оптимізації, як і в [102] 
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вибрано «приведений сумарний ефект від експлуатації за строк служби системи». 

Додатково до [102] враховується ще показник надійності – коефіцієнт технічного 

використання. Вираз критерію оптимізації подається в двох варіантах: 

 а) при невідомому вигляді функції вартості обладнання системи від його 

надійності; 

 б) при заданій в аналітичній формі функції вартості обладнання системи від його 

надійності.  

В першому випадку задача вирішується, в принципі, як і в [102]. В другому 

випадку затрати на проектування і виготовлення обладнання задаються в функції 

від показників надійності, що вже зустрічалось при аналізі, наприклад, в [13]. В 

першому випадку при вирішенні задачі використовується метод направленого 

відбору, а в другому – метод випадкового пошуку з локальною оптимізацією.  

До представленої методики в повній мірі відносяться зауваження по роботі 

[102].  

Я. Д. Плоткін у згадуваній роботі [111] пропонує оптимізувати надійність 

приладів на основі критерію максимального сумарного економічного ефекту. 

Оптимум надійності автор пропонує визначати по формулі: 

 
𝑑Э

𝑑(∆𝑇𝑜)
= 𝑂,      (27)  

 

де:  Э - сумарний економічний ефект за рахунок одночасних (у виробника) і 

поточних (у споживача) затрат; 

  То - середнє напрацювання на відмову.  

Э представляється у вигляді суми економічних ефектів: 

 

 Э = Эи + Эр + Эпр + Эа + Ущб,      (28) 

 

 де:  Эи - економічний ефект за рахунок витрат виробництва; 

  Эр - економічний ефект за рахунок ремонтів; 

  Эпр - економічний ефект за рахунок зменшення втрати прибутку; 

  Эа - економічний ефект за рахунок амортизації; 

  Ущб - економічний ефект внаслідок зменшення браку.  

Кожна складова суми (28) виражається як функція показника середнього 

напрацювання на відмову - То. Оптимальне значення То знаходиться у 

відповідності з (27).  
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Підкреслюються переваги використаного в даній роботі критерію оптимізації 

надійності перед критерієм мінімуму приведених затрат. Я. Д. Плоткін, в першу 

чергу, відмічає, що при використанні методу максимальної економії немає 

необхідності в спеціальному обліку затрат, пов’язаних з покращенням заданого 

параметра, «оскільки вони можуть бути враховані через механізм створення 

собівартості і ціни виробу». На практиці ж ніякої переваги, по суті справи, немає. 

Подивимось, як автор пропонує визначати Эи. «Економічний ефект за рахунок 

одночасних затрат (витрат виробництва) можна визначити як суму надбавки до 

ціни виробу підвищеної надійності (збільшення витрат виробництва)…» 

Приймаємо, що надбавка до ціни змінюється лінійно по залежності 

  

Эи = Кпроп ∆То,      (29) 

 

 де:  ∆То - збільшення (приріст) середнього часу безвідмовної роботи, ч; 

  Кпроп - коефіцієнт пропорціональності, грн/ч; 

Але все питання і полягає в основному в тому, щоб довести, яким чином 

змінюються витрати (і ефект) зі зміною надійності? Чи у відповідності з залежністю 

(29), приведеної Я. Д. Плоткіним, чи у відповідності з залежністю (16), приведеною 

С. С. Брудником в [13], чи можливо у відповідності з іншим законом? І чому тільки 

в функції середнього часу безвідмовної роботи, а не інших показників надійності? 

Таким чином, без досконалого обліку затрат, пов’язаних зі зміною 

конкретних параметрів, не обійтись, хоча, як підкреслює і Я. Д. Плоткін, це складна 

задача. Інша справа, що можна шляхом спеціальних досліджень отримати 

залежності (наприклад, кореляційні), які пов’язують зміну затрат зі зміною 

параметрів виробу. Але мова не може йти про якусь перевагу, в даному випадку 

критерію максимального сумарного економічного ефекту, перед критерієм 

мінімуму приведених затрат. З іншими «перевагами» справи також не такі прості.  

Позитивні моменти наведених Я. Д. Плоткіним розрахунків затрат на 

ремонти і амортизаційні відрахування приводились в аналізі роботи [110]. В цілому 

ж, на наш погляд, викладена автором методика в повному об’ємі навряд чи може 

знайти практичне використання, оскільки крім іншого в ній враховується лише 

один показник надійності. Окремі ж позитивні моменти, наприклад, розрахунок 

затрат на ремонти і амортизацію, можуть бути використані.  

В усіх перелічених вище роботах мова йде, в основному, про оптимізацію тих 

чи інших показників безвідмовності. Це, очевидно, пов’язано з тим, що перші 
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публікації по цій проблемі, наприклад, [26], були виконані іноземними інженерами 

і торкались радіоелектронної апаратури, де проблема безвідмовності є, безумовно, 

найважливішою. В цих роботах зовсім не розглядалися показники довговічності.  

Водночас існує значна література по проблемах довговічності і, зокрема, по 

проблемі оптимізації довговічності. В якості показника довговічності 

використовується, як правило, строк служби.  

Графічне вирішення задачі оптимізації строку служби паровозів було вперше 

запропоновано В. О. Васильєвим ще в 1925 році. В 1939 році А. І. Буянов графічним 

способом визначив раціональні строки служби плуга і комбайна. Значна кількість 

робіт присвячена вибору раціональних строків служби автомобілів, першою з яких 

є робота Л. А. Бронштейна і С. Р. Ледермана, яка вийшла в 1961 році. Ця ж задача 

розглядається в книгах Р. В. Кугеля «Довговічність автомобілів» [70] і Г. Г. 

Токарєва «Раціональні строки служби автомобілів» [133]. Великий вплив на 

подальші роботи по оптимізації строків служби машин зробила книга Р. М. 

Пєтухова «Методика економічної оцінки зносу і строків служби машин» [109]. 

Методика визначення оптимальних строків служби будівельних машин 

викладається в роботі С. Є. Конторера «Амортизація і моральний знос машин в 

будівництві» [64]. Важливе місце серед досліджень по даному питанню займають 

праці А. І. Селіванова «Основи теорії старіння машин» [124] і Р. Н. Колєгаєва 

«Визначення найвигідніших строків служби машин» [56], а також «Визначення 

оптимальної довговічності технічних систем» [57].  

А. І. Селіванов визначає «функцію сумарних затрат, обумовлених 

установкою і експлуатацією машин за весь строк служби: 

 

𝑌 = 𝐴 + 𝐵 ∙ 𝑡 + 𝐶 ∙ 𝑡𝛿,     (30) 

 

 де:  А - затрати на придбання машини, транспортні і монтажні витрати; 

  В - постійні по рокаx експлуатації затрати; 

  С - коефіцієнт затрат, які збільшуються по роках експлуатації; 

  𝑡 - строк служби машин; 

δ - показник ступеня зростання затрат. 

Оптимальний строк служби машин знаходиться із рівняння, отриманого 

прирівнюванням до нуля першої похідної Y і дорівнює: 
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𝑡опт = √
𝐴

(𝛿−1)∙𝐶
 ,      (31) 

 

За допомогою цього виразу і рекомендується визначать оптимальний строк 

служби машин.  

Метод, запропонований Р. Н. Колєгаєвим [56], базується на використанні для 

розрахунку оптимального строку служби машин числа міжремонтних циклів при 

оптимальній тривалості кожного з них. Число циклів вибирається таким чином, 

щоб середня собівартість одиниці продукції за весь період експлуатації була 

мінімальна. Для вирішення цієї задачі порівнюється мінімальна собівартість 

одиниці продукції, що досягається на протязі першого циклу експлуатації, з 

собівартістю на наступних циклах. Тут можливі два варіанти.  

1. Величина мінімальної собівартості в першому випадку менша, ніж в 

другому, тобто найбільш економічно вигідним строком служби є перший цикл.  

2. Собівартість одиниці продукції в другому або наступних циклах менша, 

ніж в першому. Економічно оптимальний строк служби визначається по кількості 

циклів з мінімальною середньою собівартістю одиниці продукції.  

Суть методу визначення оптимального строку служби машин по фізичному 

зносу, запропонованого А. С. Консоном в [61], полягає в графічному отриманні 

кривої середньорічних витрат, пов’язаних з експлуатацією машини в залежності від 

строку її служби.  

Можна відзначити, що в роботах, присвячених оптимізації довговічності 

машин інші параметри надійності не враховуються. Що є значним недоліком як з 

точки зору практичного забезпечення раціональних значень всього комплексу 

параметрів машини, так і з позиції загальних положень системного підходу при 

проектуванні машин. Всі роботи, присвячені оптимізації довговічності, стосуються 

машин і обладнання, які безпосередньо приймають участь в технологічному 

процесі. Розглянуті ж нами АНН служать для управління і захисту інших машин, а 

тому використання до них викладених вище підходів до оптимізації довговічності 

навряд чи практично можна застосовувати. При виборі раціонального рівня 

довговічності АНН буде застосований інший підхід. Очевидно, що довговічність 

цих виробів повинна відповідати довговічності тих машин і обладнання, які АНН 

обслуговують і будуть обслуговувати в перспективі.  

Аналіз робіт по економічній оцінці надійності і вибору раціональних рівнів 

показників (оптимізації) надійності показує таке. 
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1. В більшій частині робіт, присвячених загальній економічній оцінці 

надійності, в якості критерію такої оцінки використовуються приведені затрати. 

При цьому їх структура розглядається, як правило, недостатньо повно. 

Застосовується також критерій максимального сумарного економічного ефекту і 

оцінка на основі узагальнюючого показника надійності. При оптимізації 

показників надійності, як в окремих роботах, так і в практичних методиках 

використовується критерій мінімуму сумарних затрат на розробку, виготовлення і 

експлуатацію виробу. Правда, в публікаціях наступних років цей критерій 

використовується менше. Значне використання отримав критерій мінімуму 

приведених затрат. Використовується також критерій максимуму сумарного 

економічного ефекту за строк служби.  

2. Є значні успіхи в частині класифікації і розрахунку затрат при зміні 

надійності (праці А. С. Консона і Я. Д. Плоткіна). Водночас, в практичних 

методиках оптимізації надійності цьому питанню приділяється тільки поверхова 

увага, а зосереджуються зусилля, в основному, на методах підрахунків. Мало робіт, 

присвячених практичному дослідженню затрат на забезпечення надійності, 

особливо в експлуатації.  

3. Відсутній комплексний, системний підхід при розгляді окремих проблем 

надійності. Так, з одного боку, при оптимізації показників безвідмовності і 

ремонтопридатності не враховуються показники довговічності, а з іншого боку, 

при оптимізації довговічності не враховуються показники безвідмовності і 

ремонтопридатності. Крім того, як уже відзначалося, в аналізі робіт по 

економічному проектуванню, немає системного підходу при виборі раціональних, 

економічно обґрунтованих показників надійності і інших техніко-економічних 

параметрів машин. Тоді як враховуючи той факт, що надійність є дуже важливим 

параметром машин, задачу вибору її раціонального рівня треба розглядати як 

частину загальної задачі вибору раціональних параметрів машин.  

4. Недостатньо уваги приділяється дослідженню параметрів фактичної 

надійності машин в експлуатації, які необхідні як для розрахунку деяких статей 

витрат, так і для розрахунку надійності при проектуванні. Практично не 

враховуються також фактичні умови і режими експлуатації, які вирішальним 

чином впливають на надійність машин. Тільки іноді автори обмовляються, що 

умови і режими експлуатації є заданими. Таке застереження неможливо признати 

достатнім. Необхідна обґрунтована класифікація умов і режимів експлуатації 
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конкретного виду техніки до початку вирішення задачі вибору раціональних рівнів 

і показників надійності.  

5. Всі роботи, присвячені оптимізації довговічності, стосуються машин і 

обладнання, які безпосередньо приймають участь в технологічному процесі. Для 

виробів, подібних АНН, обслуговуючих інші машини, таких робіт практично 

немає.  

У викладеному вище аналізі проблем економічного проектування машин і, 

зокрема, задачі вибору раціональних рівнів показників надійності, 

підкреслювалось (і це відзначається і в ряді розглянутих робіт, наприклад [74], 

[121]), що максимальна ефективність може бути досягнута тільки за рахунок 

вибору раціональних (в ідеальному випадку – оптимальних) параметрів машин на 

основі економічного критерію, в якості якого може служити мінімум приведених 

затрат. Суть проблеми підвищення ефективності машин, на наш погляд, якраз і 

полягає в досягненні раціональних техніко-економічних параметрів. Однак, не всі 

економісти це визнають, що проявляється, зокрема, при аналізі деяких аспектів 

задачі визначення економічної ефективності.  

Розглянемо в цьому зв’язку декілька робіт, що стосуються цього питання.  

В статті Л. М. Гатовського «Прискорення науково-технічного прогресу і 

підвищення його ефективності» [25] відзначається, що «вихідна ланка 

економічного механізму – обов’язкове включення ряду відповідно обґрунтованих 

економічних показників (маються на увазі лімітна ціна на техніку, що 

розробляється, розраховані верхня і нижня межі ціни на техніку, приближене 

визначення народногосподарського ефекту, складових його елементів і намічені 

соціальні результати) вже в технічне завдання. Важливо, щоб вже на стадії 

«технічного завдання на проектування «закладались» (з наступними уточненнями) 

нормативи і норми економії ресурсів, що відображають народногосподарський 

ефект нової техніки. Так позначається економічний орієнтир для проектування 

техніки, заснований на критеріях народногосподарської ефективності». Все це не 

викликає заперечень в принципі, але сам автор далі пише: «На ділі виходить так: 

якщо навіть всі належні економічні показники і включені в технічне завдання на 

проектування, то потім при розробці проекту з ними мало рахуються. Ефект слугує 

не орієнтиром, а «виводиться» із того, що фактично склалось, параметри часто 

виявляються набагато погіршеними в порівнянні з тим, що намічалось в технічному 

завданні. Суть «обґрунтування» ефекту зводиться до виправдання такого 
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погіршення. Розрахунок ефекту виявляється не вихідним, а завершальним 

процесом».  

Аналогічну думку висловлюють і інші відомі економісти. В роботі А. Кошути 

і Л. Розенової, наприклад, читаємо: «конструктори, на жаль, не завжди піклуються 

про економічний бік розробок нової техніки, а це приводить до постановки на 

виробництво виробів, економічний ефект яких невеликий, а іноді просто відсутній. 

Це відбувається тому, що розробники нової техніки не проводять необхідних 

економічних розрахунків до постановки продукції на виробництво, тобто ще на 

стадії її проектування. І тільки коли нові машини вже створені і повинні 

реалізовуватися споживачу, вони приступають до економічного обґрунтування 

нової продукції, після чого на неї затверджується ціна. На цьому етапі розрахунки, 

по суті, направлені на захист створених зразків, прийнятих рішень про поставку 

продукції на виробництво, хоча економічну доцільність їх ще необхідно довести. 

Економічне обґрунтування ефективності виробництва продукції повинно стати не 

заключним, а вихідним етапом створення нової техніки».  

В якості заходу для зміни такої практики і впровадження економічних 

методів при проектуванні Л. Гатовський, наприклад, пропонує організацію системи 

державної позавідомчої атестації технічних розробок, яка повинна по пропозиції 

автора проводитися в два етапи і полягає в атестації і реєстрації в системі 

стандартизації спочатку технічного завдання, а потім робочого проекту дослідного 

зразка, технічних умов.  

Це, на наш погляд, не кращий вихід в даній ситуації, хоча саме питання, з 

огляду його великої важливості, безумовно потребує вивчення. Не кращий вихід 

тому, що введення в процес проектування ще одного ланцюга, не говорячи вже про 

складність практичної організації і значних витрат, може зіграти не стільки 

позитивну, скільки негативну роль, якщо мати на увазі, що і при існуючому 

положенні речей на узгодження технічних завдань тратиться дуже багато часу і 

зусиль. Введення ж додаткової інстанції може погіршити положення, в той час, як 

переваги здаються спірними. Тому що, на нашу думку, недостатньо уваги і часто 

формальний підхід до економічних питань на стадії проектування пояснюється не 

простим небажанням проектантів безперервно враховувати їх, скільки, і в першу 

чергу, недостачею економічної інформації для того, щоб впровадити такий підхід 

в життя, складністю розглянутих питань і недосконалістю методів розрахунку 

машин, в яких недостатній економічний підхід.  
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Тут неможливо не погодитися з думкою, вираженою Р. Фатхутдіновим в 

статті «Економічне обґрунтування підвищення якості виробів» [140]: «Неповнота 

інформації про техніко-економічні показники виробів не дозволяє достатньо точно 

прогнозувати затрати на різних стадіях життєвого циклу виробу, ускладнює 

встановлення залежності між організаційно-технічними факторами і показниками 

його ефективності. Для підвищення економічного обґрунтування вдосконалення 

виробів необхідно насамперед створення інформаційної системи, яка дозволить 

покращити прогнозування витрат і оптимізувати технічні рішення». Розрахунок 

ефективності виробів, що проектуються, повинен ґрунтуватись на максимально 

точній і повній інформації по найбільш можливому числу аналогічних виробів.  

Водночас, вважаємо зайвим запропоновані Р. Фатхутдіновим для 

регламентації в технічному завданні (в додаток до показників, вказаних в ГОСТ 

15001-73 «Розробка і постановка продукції на виробництво. Основні положення» 

[33]) показники абсолютної ефективності, очікуваного народногосподарського 

економічного ефекту удосконаленого виробу, лімітів по строках розробки, 

освоєння і впровадження, терміну серійного випуску виробів. Встановлення в 

технічному завданні показників ефективності в умовах гострого дефіциту 

необхідної інформації потребує проведення самостійної значної роботи, що не 

виправдано. Зупинимося на цьому, оскільки, на нашу думку, це питання достатньо 

важливе.  

Встановлення додаткових регламентованих показників (тим більше таких, 

що потребують значних зусиль) та і, взагалі, акцентування уваги на окремих 

показниках не завжди є крок в бік досягнення основної мети (в даному випадку цілі 

проектування) – розробки економічно найбільш раціонального виробу, тобто 

такого виробу, який найкращим чином задовольняє потреби суспільства. 

Важливим в цьому сенсі, на нашу думку, є пункт 2.1.4. указаного вище стандарту 

«Технічне завдання не повинно обмежувати ініціативу розробника при пошуку і 

вибору ним оптимального рішення поставленої задачі». Тобто головною задачею є 

досягнення оптимального (при нашому підході – економічно раціонального) 

рішення. І питання полягає в тому, щоб розробити методи знаходження цього 

найкращого чи практично досяжного відносно кращого варіанту. Сам факт 

неповноти інформації про техніко-економічні показники, необхідні для 

розрахунків економічної ефективності, пояснюється, на наш погляд, значною 

мірою тим, що питання ставиться якраз про розрахунок економічної ефективності, 

а не про визначення раціональних техніко-економічних характеристик, тобто про 
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економічне (оптимальне) проектування. Безумовно, що розрахунки економічної 

ефективності і економічне проектування базуються на загальних критеріях і 

знаходяться в тісному взаємозв’язку.  

Вже принцип економічного проектування пропонує системний підхід, який 

означає обов’язкове врахування реальних вимог виробництва і експлуатації, а 

значить, і передбачає тим самим обов’язкову необхідність безперервного збору 

інформації про експлуатаційні характеристики конкретних виробів, тобто якраз тієї 

інформації, якої зазвичай і не вистачає при економічних розрахунках.  

Тут доречно сказати, що інколи висловлюють не зовсім вірне, на нашу думку, 

поняття ролі економічних методів для досягнення високої ефективності розробки 

нової техніки. Так, в книзі А. Ф. Блюденова «Машини і оптимальні рішення» 

читаємо «Сутність економічного управління ефективністю нової техніки полягає в 

тому, що економічна наука, глибоко вивчаючи і об’єктивно враховуючи реальні 

можливості, повинна для кожного етапу розвитку продуктивних сил 

встановлювати конструкторським службам директивний рівень ефективності нової 

техніки. Всі проекти з меншою результативністю не можуть бути прийняті у 

виробництво». Але для того, щоб «встановлювати конструкторським службам 

директивний рівень ефективності нової техніки», треба, очевидно, його визначити. 

Загальні ж слова «глибоко вивчаючи і об’єктивно враховуючи реальні можливості» 

нічого не пояснюють. Суть справи, на наш погляд, як уже підкреслювалось, полягає 

у встановленні раціональних (оптимальних) техніко-економічних характеристик 

конкретних виробів, що і забезпечує їх максимальну економічну ефективність.  

Це складна проблема, і в економістів є тут багато реальних можливостей не 

тільки «встановлювати конструкторським службам директивний рівень 

ефективності нової техніки», але і вирішувати спільно з конструкторами такі 

важливі задачі, як дослідження залежності собівартості виробів від їх параметрів і 

об’єму випуску, дослідження реальної надійності і затрат в експлуатації, 

визначення фактичних умов і режимів експлуатації, від яких значною мірою 

залежать технічні і економічні характеристики машин, вдосконалювати розрахунки 

економічної ефективності конкретних видів техніки.  

Зупинимося тепер на аналізі робіт, де розглядаються ці задачі в області 

досліджуваної техніки – апаратів низької напруги.  

Питання необхідності економічного обґрунтування розмірних рядів апаратів 

розглядається в книзі Л. К. Грейнера «Основи проектування електричних апаратів» 
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[46]. Однак, тут висловлені тільки загальні міркування і не наведено ніяких 

конкретних рекомендацій.  

Значний вклад в удосконалення розрахунків АНН зроблено працями А. Г. 

Никитенко «Проектування силових електромагнітних апаратів» [90] і, особливо, М. 

А. Любчика «Оптимальне проектування силових електромагнітних механізмів» 

[76]. В них розробляються головним чином шляхи досягнення оптимальних в 

технічному відношенні параметрів. Наприклад, в [76] реалізуються задачі 

проектування, пов’язані з синтезом силових електромагнітних механізмів 

оптимальних по: масі; запасу електромагнітної енергії в притягнутому положенні 

якоря; об’єму; величині потоку в робочому зазорі; тяговій силі. Однак вибір 

оптимальних техніко-економічних параметрів не проводиться. Це приводить, 

зокрема, до того, що кількість варіантів і конструкції проектованих апаратів не 

відповідають реальним режимам і умовам експлуатації. АНН, розраховані 

оптимальними по електромагнітних і теплових характеристиках, мають 

незадовільні характеристики надійності. Безвідмовність і довговічність, особливо 

у важких режимах роботи, часто буває невисокою. Деякі апарати мають і низький 

рівень ремонтопридатності. З іншої сторони, закладений при проектуванні ресурс 

АНН, для окремих апаратів використовується мало.  

Аналіз методів проектування АНН, викладених, наприклад, в книгах П. В. 

Сахарова «Проектування електричних апаратів» [122], І. С. Таєва «Електричні 

апарати управління» [125], а також практичних методів розрахунку апаратів у 

провідних організаціях – ВНИИ Електроапарат, СКБ ХЕАЗ і ін., показує, що всі 

вони побудовані таким чином, що практично вся увага приділяється розрахунку 

технічних параметрів. Тоді як економічна частина зводиться тільки до обрахунку 

економічного ефекту розроблених конструкцій. В сфері проектування АНН 

спостерігається, як правило, той же процес, що і у згаданих вище роботах Л. М. 

Гатовського [25], А. Кошути і Л. Розенової [67], і який зводиться до «виведення» 

ефекту від уже практично отриманого рівня розробки виробу. Водночас, більш чи 

менш комплексні дослідження по вибору раціональних техніко-економічних 

характеристик АНН на основі системного підходу практично відсутні. Є тільки 

роботи, присвячені окремим аспектам цієї проблеми.  

Тут можна відзначити роботи, виконані на кафедрі економіки промисловості 

і організації підприємств Харківського політехнічного інституту під керівництвом 

доц. А. І. Яковлєва. Так, в [52] зроблена спроба визначення впливу об’єму 

виробництва деяких автоматичних вимикачів на собівартість виробів і їх основних 
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елементів. В роботах [116] і [117] показані результати досліджень по визначенню 

фактичної надійності АНН і витрат на планові і непланові ремонти апаратів, що 

використовувались в машинобудівній і металургійній промисловості.  

Першою з небагатьох робіт по встановленню раціональних рівнів показників 

надійності є стаття З. В. Тевліна «Оптимальна надійність електромагнітної 

комутаційної апаратури і її функціональних елементів» [128]. В ній використано 

такий же підхід, як і в проаналізованих вище роботах [13], [14], [15], [17], [73], [143] 

та ін. В якості критерію оптимізації використано критерій мінімуму затрат на 

виробництво і експлуатацію виробів, недоліки якого вже розглядались. Для зв’язку 

затрат на виробництво виробів підвищеної надійності з параметром надійності 

використовується відома формула, така ж, як, наприклад, вираз (7. 27) із більш 

ранньої роботи Н. А. Шишонка [143]. Про недоліки такого підходу вже було 

сказано. Як і в інших подібних роботах в якості показника надійності 

використовується тільки показник безвідмовності. 

В наступних роботах З. В. Тевліна «Дослідження і підвищення надійності 

елементів релейно-контактного управління металорізальними верстатами і 

автоматичними лініями» [126] і «Визначення вимог до рівня надійності 

електромагнітних комутаційних апаратів системи управління металообробним 

обладнанням» [127] запропоновані залежності, які дозволяють на основі знань 

коефіцієнта технічного використання автоматичних ліній, протяжності робочого 

циклу, числа використаних елементів, режимів їх роботи, середнього часу 

відновлення і ряду інших технічних характеристик визначити мінімально 

допустиме напрацювання на відмову електрообладнання (в тому числі релейно-

контактних елементів) верстатів, вбудованих в автоматичні лінії. Через відсутність 

зв’язку з основними критеріями економічної оцінки надійності, такі залежності 

навряд чи можливо вважати повністю коректними і застосовувати їх більш широко 

а аналогічних задачах.  

Задачі вибору раціональних рівнів показників надійності присвячені також 

ряд робіт [20], [146], [147]. Вибір раціональної кількості варіантів АНН 

аналізуються в [19], [72]. Інші питання, які виникають при економічній оцінці, 

розглядаються в роботах [21], [22], [23], [24]. Основні ідеї, які викладені в 

перелічених роботах, будуть розкриті більш досконало в наступних розділах.  

Всі практичні розрахунки економічної ефективності АНН проводилися, як 

уже відзначалося, у відповідності з інструкцією [49], розробленою на основі 

методики [81], як правило, по формулі (14). Формули для розрахунку коефіцієнта 
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а1 для основних типів АНН дані в додатку 4 Інструкції. Необхідно відзначити, що 

аналіз формул розрахунку коефіцієнтів а1 показує, що, як правило, вони 

недостатньо обґрунтовані. Більше того, специфіка АНН така, що практично 

неможливо виділити таку їх функцію, яку можна було б трактувати, як 

«продуктивність». Детальніше це питання буде розглянуте у розділі 3.  

Значним недоліком в практичних розрахунках економічного ефекту АНН є 

те, що річні експлуатаційні витрати споживача беруться, як правило, без глибокого 

обґрунтування. Так, наприклад, при розрахунку економічного ефекту від 

впровадження контактора з бездуговою комутацією на номінальні струми 100- 630 

А на заміну контактора КПВ-602 вважалося, що за рік експлуатації на контакторі 

проводиться 65 регулювань провалу контактів і 32 заміни дугогасильної камери, 

контактів і рогів. Всі ці підрахунки були зроблені виходячи із передбачень, 

завідомо невідповідних реальному стану речей. Тоді, як для правильного 

вирішення даної задачі необхідно провести дослідження дійсних умов і режимів 

експлуатації, технічного обслуговування і ремонтів, фактичної надійності і ряду 

інших питань. В цьому й полягає суть справи і головна проблема. При підході до 

питання економічної оцінки, як просто до розрахунку економічної ефективності, ця 

сутність якраз і прикривається формулою (4) із [49].  

Системний же підхід, підхід з принципів економічного проектування, вже по 

своєму первинному смислу передбачає, що дослідження дійсних умов і режимів 

експлуатації, фактичної надійності, технічного обслуговування і ремонтів, є 

необхідною умовою для вирішення задачі проектування. Такою ж, як і наявність 

критерію, «інструменту» для економічної оцінки, наприклад, формули (4). Точно 

таким же чином виглядає справа і з розрахунком строків служби Тб і Тн, що є 

ключовим моментом при розрахунках, наприклад, автоматичних вимикачів з 

різним ресурсом.  

  

1.3. Апарати низької напруги, їх роль і значення в техніці. 

 

Електричні апарати – це електротехнічні механізми і пристрої, призначені 

для проведення операцій комутації (включення, відключення) або регулювання в 

електричних ланцюгах і використання для управління роботою електрообладнання 

або для захисту електроустановок і електричних ланцюгів від аварійних режимів. 

Електричні апарати на напругу до 1000В звичайно називають апаратами низької 

напруги (АНН).  
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АНН знаходять широке використання в усіх галузях народного господарства. 

Вони служать для комутації струму при розподілі електроенергії між приймачами, 

для управління і автоматизації промислових установок, для їх захисту при 

порушенні нормального режиму роботи. АНН є одним із основних засобів 

автоматизації машин і виробничих процесів. Вони значною мірою визначають 

інтенсивність використання найважливіших видів металообробного, 

металургійного, хімічного, гірничодобувного обладнання. 

Велика різноманітність функцій АНН і вимог до них обумовлює велику і 

різноманітну їх номенклатуру. Одних тільки основних видів АНН нараховується 

до 400 серій [87], а в кожній серії є по декілька типорозмірів і значна кількість 

типовиконань. Загальна кількість типовиконань апаратів перевищує 70 тисяч. 

Номенклатура АНН і далі продовжує збільшуватися, тому що появляються апарати 

нового призначення, а також апарати, для роботи в нових різноманітних умовах.  

Всі АНН можна розділити на чотири групи по областях використання, кожна 

з яких включає багато видів апаратів.  

1. Апарати розподілу енергії: автоматичні вимикачі, неавтоматичні 

вимикачі і перемикачі (наприклад, рубильники, пакетні вимикачі), плавкі 

запобіжники, контактні роз’єми і ін. 

2. Апарати управління: контактори, магнітні і ручні пускачі, силові 

контролери, реле управління, кнопки і кнопкові пости управління, 

командоконтролери, перемикачі управління, путьові вимикачі і перемикачі, 

резистори і реостати збудження пускові і регулюючі, електромагніти, магнітні 

підсилювачі і ін. 

3. Реле захисту: струму, напруги, потужності, опору, частоти, фази 

мінімальні, максимальні, диференційні, відношення, добутку, інтегралу, знаку, 

напряму, послідовності; реле з витримкою часу і без витримки часу і ін. 

4. Установочні апарати (освітлювальних і побутових ланцюгів): 

автоматичні вимикачі, плавкі запобіжники, вимикачі і перемикачі, контактні 

роз’єми (розетки і штепселі), кнопки дзвінкові, патрони світильників і ін.  

Значна увага в роботі приділяється дослідженню АНН, які використовуються 

на металорізальному обладнанні. Приведемо, для прикладу, укрупнену 

номенклатуру використання покупних АНН одного із верстатобудівних заводів.  

I. Вимикачі автоматичні 

1. АВМ; 2. АБЗ; 3. АКБЗ; 4. АЕ 1000; 5. АЕ 200;: 6. А3700.  

II. Запобіжники: 
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1. ПРС; 2. ППТ-10.  

III. Пускачі магнітні і контактори 

1. ПАЄ; 2. ПМЄ; 3. РПК1-111; 4. МК 1; 5. КПД, КПД3; 6. КПВ 600, КПВ 620; 7. 

ПМЛ.  

IV. Вимикачі перемикачі ручної дії: 

1. ПЄ; 2. ПКП; 3. ПКУ-3; 4. ПП; 5. УП 5300.  

V. Кнопки і пости управління: 

1. КЄ; 2. ПКЄ.  

VI. Вимикачі і перемикачі путьові кінцеві: 

1. ВПК1000; 2. ВПК 2000; 3. ВПК 3000; 4. ВПК 4000; 5. ВК 200Г, ВК 300Г;  

6. МП1000; 7. МП 2000; 8. БВК; 9. КВД, КВП; 10. БМП 21.  

VII. Реле проміжні: 

1. РПУ-0; 2. РПУ-1; 3. РПУ-2; 4. РПУ-3; 5. РПУ-4; 6. РП8, РП9, РП11, РП12; 7. 

РПК1; 8. РЕВ800; 9. РПЛ.  

VIII. Реле часу: 

1. ВЛ-26, ВЛ-28; 2. ВЛ-38; 3. РВ4; 4. РВП 78; 5. ВЛ36.  

IX. Реле теплові: 

1. ТРН-10, ТРН-25; 2. ТРТП; 3. РТЛ.  

X. Реле струмові і напруги: 

1. РТ-40; 2. РЕВ 312, РЕВ 571, РЕВ 572; 3. РЕВ 311, РЕВ 821, РЕВ 825.  

ХІ. Реле інші і лічильники: 

1. РП5; 2. РП7; 3. РПС 33; 4. Е-351; 5. РКС-М; 6. СІ-206.  

XII. Електромагніти і електромагнітні муфти: 

1. МТ; 2. МІС; 3. ЕУ; 4. ЕТМ.  

XIII. Затиски, роз’єми штепсельні:  

1. БЗН 19; 2. ШР, СШР, 2РТ, 2РТТ; 3. РП14, РП 14А; 4. РШ 5, РШ 20.  

XIV. Світлосигнальна арматура: 

1. АС-0; 2. АЕ; 3. УПС-2; 4. УСО-1; 5. НКС01; 6. АМ04.  

Більша частина вказаних апаратів має, як правило, декілька типовиконань. 

Зрозуміло, тому, що дослідження по всій номенклатурі АНН, які використовуються 

в схемах, навіть обмеженої кількості різних типів машин, являє собою досить 

складну задачу. В роботі буде зосереджена увага на окремих, найбільш широко 

використовуваних апаратах в технологічному обладнанні, в першу чергу, 

машинобудівних, а також металургійних і хімічних підприємств. Тобто, на АНН 

так званого загальнопромислового призначення. Апарати спеціального 
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призначення, наприклад, для залізничного, автомобільного, водного, повітряного 

транспорту, гірничо-добувної промисловості окремо не розглядаються.  

Значне зростання використання АНН спостерігається на різних видах машин 

і обладнання. Тенденція до збільшення використання АНН збережеться, очевидно, 

і в майбутньому, не зважаючи на все більше використання безконтактних апаратів. 

Однак, зростаннять і ціни на матеріали. Це стосується, перш за все, срібла, міді, а 

також електротехнічної сталі і пластмас. Все це свідчить про необхідність 

використання системного підходу при створенні АНН, розробці методів 

економічного проектування, що дозволяє отримати раціональні конструкції 

апаратів і, тим самим, економити матеріальні і трудові ресурси. Як показують 

результати досліджень, для цього є всі необхідні передумови.  

1.4. Ціль і задачі досліджень.  

 

Аналіз робіт, присвячених проблемам економічної оцінки при розробці нової 

техніки показує: 

1. При вирішенні цієї загальної проблеми розглядаються дві взаємопов’язані 

і взаємозалежні задачі: 

а) вибір раціональних техніко-економічних параметрів машин 

(економічне проектування); 

б) вдосконалення методів розрахунку економічної ефективності.  

2. Методи економічного проектування отримують все більш важливе 

значення в різних областях техніки. Подальша розробка і вдосконалення цих 

методів є важливою і актуальною задачею.  

3. Використання методів економічного проектування передбачає 

використання системного підходу і, в першу чергу, положень про те, що 

дослідження системи невіддільне від дослідження умов її функціонування. 

Водночас, в реальних роботах, присвячених питанням економічного проектування 

практично відсутні більш або менш значні дослідження фактичних умов і режимів 

експлуатації виробів. В практичних методиках, присвячених наприклад, задачі 

оптимізації параметричних рядів, головна увага приділяється розробці методів 

розрахунків.  

4. Відсутній, також, комплексний підхід при виборі раціональних техніко-

економічних показників машин. В більшості робіт увагу зосереджують, як правило, 

на одному з параметрів, без достатнього обґрунтування. Не знайдено робіт, в яких 

би вибір раціональних параметрів машин об’єднувався з вибором раціонального 
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рівня показників надійності. В свою чергу, при виборі раціонального рівня 

показників надійності, важливі її показники – безвідмовність, довговічність і 

ремонтопридатність не аналізуються спільно. З одного боку розглядаються 

показники безвідмовності (інколи спільно з показниками ремонтопридатності), а з 

другого – показники довговічності (звичайно, строк служби).  

5. В більшості робіт по економічному аналізу в якості критерія при виборі 

раціональних параметрів машин використовуються приведені затрати – 

видозмінений вираз ціни виробництва. Цей критерій добре відображає затрати 

суспільної праці, що мають місце в двох сферах: в сфері виробництва і в сфері 

експлуатації.  

6. Найбільш придатними для вирішення задач економічного проектування 

можна признати методи техніко-економічного моделювання, яке встановлює 

зв’язки між технічними, виробничими і експлуатаційними параметрами машин, з 

одного боку, і їх економічними показниками – з іншого.  

7. Аналіз практичних методів економічної оцінки, які зводяться до 

визначення економічного ефекту, показує, що економічність конструкції 

визначається лише на останній стадії проектування, коли проведені технічні 

розрахунки і визначені конструктивні параметри машин. Економічна оцінка 

зводиться до «виведення» економічного ефекту по досягнутому рівню розробки.  

8. В області АНН практично відсутні роботи по економічному проектуванню, 

В окремих публікаціях тільки позначений підхід до вирішення деяких його 

аспектів. Водночас, в зв’язку з широкою автоматизацією вживання АНН 

безперервно зростає. Це ставить задачу створення раціональних конструкцій для 

цих виробів особливо гостро.  

9. Роботи, присвячені вибору раціональних рівнів показників довговічності, 

стосуються машин і обладнання, які безпосередньо приймають участь в 

технологічному процесі. Для виробів, що обслуговують, подібно АНН, інші 

об’єкти, таких робіт не відзначено.  

10. Аналіз практичних розрахунків економічного ефекту АНН показує, що 

вони містять в цілому ті ж недоліки, що і розрахунки для інших виробів. Крім того, 

специфіка функціонального призначення АНН, наприклад, те, що для них 

практично неможливо виділити функцію, яку б можна було трактувати як 

«продуктивність», приводить до додаткових труднощів в цьому питанні.  

11. Необхідно відзначити, що формула (4) в методиці [81], яка дозволяє 

визначити річний економічний ефект при підвищенні якісних параметрів нових 
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засобів праці виведена таким чином, що враховує, в першу чергу, такі параметри 

якості, як продуктивність і довговічність. Але для АНН неможливо виділити 

функцію «продуктивність» і збільшення строку служби ще не означає 

обов’язкового покращення їх якості. Справа в тому, що одні і ті ж апарати можуть 

відрізнятися в десятки і сотні разів. Так що мова може йти тільки про раціональну 

довговічність. З другого ж боку, в формулі (4) не врахований важливий показник 

надійності АНН – безвідмовність.  

Ціллю даного дослідження є розробка і вдосконалення методів визначення 

раціональних техніко-економічних параметрів АНН на основі виявлення і аналізу 

дійсних умов і режимів експлуатації (тобто розробка і вдосконалення методів 

економічного проектування АНН) і ряду тісно з ними пов’язаних питань.  

В зв’язку з тим, що проблема є дуже широкою і мало розробленою, в 

подальшому будуть розглянуті тільки найважливіші, на нашу думку, її аспекти.  

 Основні задачі, які розглядаються в роботі, такі: 

1.  Дослідження використання і режимів роботи АНН на реальному 

обладнанні машинобудівних і металургійних підприємств. Розробка методів 

отримання відповідної інформації.  

2. Дослідження фактичної надійності АНН.  

3. Дослідження питань, пов’язаних з технічним обслуговуванням і 

ремонтами АНН. Визначення затрат на технічне обслуговування, планові і 

непланові ремонти. Розробка пропозицій по вдосконаленню технічного 

обслуговування і ремонтів АНН на основі реального використання і фактичної 

надійності по групах обладнання.  

4. Дослідження втрат при відмовах АНН.  

5. Розробка основних принципів вибору економічно раціональної кількості 

виконань АНН у відповідності з реальними умовами і режимами експлуатації.  

6.  Розробка методики і техніко-економічної моделі вибору раціонального 

рівня показників надійності АНН.  

7. Розробка алгоритму рішення задачі і приклад практичного розрахунку.  

8. Аналіз деяких аспектів розрахунку економічного ефекту АНН при 

покращенні їх якісних характеристик.  
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РОЗДІЛ 2. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АНН В ЕКСПЛУАТАЦІЇ. 

 

Всебічне вивчення питань експлуатації апаратів є, як уже відзначалося, 

основою вирішення поставленої задачі – вдосконалення економічної оцінки АНН. 

Розробка і практичне використання методів вибору раціональної кількості 

варіантів і раціональних рівнів показників надійності, вдосконалення розрахунку 

економічного ефекту можливе тільки на основі широкої інформації про 

застосування апаратів, фактичні умови і режими роботи; оцінку реальної 

безвідмовності і ремонтопридатності; аналізу вимог до довговічності; виявлення 

затрат на технічне обслуговування і ремонти; втрат, викликаних відмовами; даних 

про використання параметрів апарату в різноманітних умовах його роботи.  

Техніко-економічні дослідження АНН проводились в галузях, де 

зосереджена більша частина їх парку. В першу чергу, це машинобудування (більше 

25% всього парку), а також металургійна і хімічна промисловості. Причому, 

найбільш широкі дослідження були проведені по автоматичних вимикачах (АВ), 

кнопкових вимикачах (КВ), кінцевих і путьових вимикачах (ПВ), які працюють на 

обладнанні машинобудівних підприємств. Використання вказаних апаратів в цій 

галузі доходить до 90% - для деяких типів АВ і ПВ, і до 50% - для КВ, від загального 

числа їх випуску.  

 

2.1. Застосування, режими і використання параметрів АНН в реальних 

електроприводах.  

 

Всі дані про експлуатацію АНН можуть бути отримані тільки на основі 

інформації про конкретне використання їх в реальних електроприводах. На 

промислових підприємствах є велика кількість різноманітного обладнання, Так, 

основними видами промислового обладнання в машинобудівній промисловості є: 

а) металорізальні верстати і автоматичні лінії; 

б) ковальсько-пресове обладнання; 

в) ливарне обладнання; 

г) підйомно-транспортне обладнання.  

Інформація про використання АНН на конкретних машинах знаходиться в 

електричних схемах і специфікаціях до них. Якщо врахувати, що на той час, згідно 

з [92], [93], [94], [95], [96] і [97], виготовлялось 1139 моделей універсальних і 436 

моделей спеціалізованих і агрегатних металорізальних верстатів, 625 моделей 
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ковальсько-пресового обладнання, 198 моделей ливарного обладнання, 327 

моделей підйомно-транспортного обладнання, то стає зрозуміло, що вивчення 

використання АНН являє собою доволі складну задачу. Тим більше, що 

металорізальні верстати і ковальсько-пресові машини, наприклад, виготовляли 

більше 100 тільки верстатобудівних підприємств. В табл. 1 наведена кількість 

моделей основних видів обладнання машинобудівних підприємств, яке 

випускалося. Складність аналізу використання АНН на такій кількості моделей 

полягала і в тому, що не існує єдиного центру, де була би вся, необхідна для цього 

інформація. Навіть головні НДІ не мали електричних схем на всі вироби.  

Основна задача дослідження, як уже підкреслювалось, полягає в розробці і 

вдосконаленні методів економічного проектування АНН. З цієї точки зору, нас 

цікавлять, в першу чергу, апарати, якими комплектуються машини. Тому, 

використання АНН визначалось, перш всього, для обладнання, яке випускалось на 

момент дослідження.  

Але, з іншої сторони, для об’єктивної оцінки необхідних режимів АНН, 

вивчалось і використання апаратів на обладнанні минулих років випуску, зокрема, 

на п’яти машинобудівних підприємствах. В табл. 2, в якості прикладу наведена 

структура парку металорізальних верстатів на підприємствах, де проводились 

дослідження.  

 

Таблиця 1. Кількість моделей основних видів обладнання машинобудівних 

підприємств.  
Назва обладнання Група обладнання Кількість 

моделей, які 

випускалися 

1 2 3 

Металорізальні 

верстати 

Токарно-гвинторізні і токарні 240 

 Свердлильно-розточні 129 

 Стругальні і довбальні 43 

 Протяжні 16 

 Фрезерувальні 155 

 Зубооброблювальні 141 

 Шліфувальні 321 

 Відрізні 25 

 Верстати для електрофізичної чи електрохімічної 

обробки і різні 

69 

Ковальсько-

пресові 

Преси механічні 152 

 Преси гідравлічні 120 

 Автомати ковальсько-пресові 149 
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Закінчення таблиці 1. 

1 2 3 

 Молоти 30 

 Машини кувальні 33 

 Ножиці 60 

 Машини для згинання і випрямлення 81 

Для лиття Обладнання для готування формовочних 

матеріалів 

56 

 Машини для виготовлення форм і стержнів 37 

 Машини для вибивки форм для лиття і стержнів 11 

 Машини для очистки відливок 30 

 Машини для відливання в оболонкові форми 2 

 Машини для відливання по виплавляємих і 

газофікуючих моделях 

23 

 Машини для відливання під тиском 18 

 Машини для відливання в кокіль 11 

 Машини для відцентрованого відливання 4 

 Інше ливарне обладнання 6 

Підйомно-

транспортне 

Крани мостові ручні і електричні загального 

призначення 

45 

 Крани мостові електричні спеціальні 30 

 Крани мостові металургійні 24 

 Крани штабелери електричні з виделковим 

захватом 

15 

 Крани козлові електричні 9 

 Крани портальні 11 

 Крани стрілочні і консольні 4 

 Домкрати, блоки, талі, лебідки 52 

 Транспортери стрічкові 22 

 Транспортери пластинчаті 11 

 Транспортери візочкові 3 

 Транспортери скребкові 4 

 Транспортери підвісні 9 

 Транспортери вібраційні 3 

 Живлювачі пластинчаті 3 

 Живлювачі дискові 2 

 Живлювачі скребкові 6 

 Живлювачі вібраційні 19 

 Елеватори 17 

 Ескалатори 9 

 Транспортери пасажирські 2 

 Обладнання монорельсових підвісних доріг 10 

 Транспорт напільний 17 
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Таблиця 2. Кількість і структура основних видів верстатів по окремих 

заводах. 
Всього Металорізальні верстати 

Токарні Розточні Свердлувальні Довб. Струг. Прот. 

шт. мод. шт. мод. шт. мод. шт. мод. шт. мод. 

Завод 1 

1665 548 281 109 54 28 544 123 99 39 

100%  16,9%  3,2%  32,8%  5,9%  

Завод 2 

620 154 209 25 61 18 118 15 32 17 

100%  33,7%  9,9%  19%  5,2%  

Завод 3 

1922 290 534 69 42 19 389 48 63 16 

100%  27,7%  2,2%  20,2%  3,3%  

Завод 4 

1294  256 13 - - 309 9 57  

100%  19,7%    23,9%  4,4%  

Завод 5 

5922  1829 101 94 30 1738 132 70 28 

100%  30,8%  1,6%  29,35%  1,18%  

Загалом по групі підприємств 

11423  3109  251  3098  321  

100%  27,2%  4,24%  27,12%  2,81%  

 
Фрезерні 

Металорізальні верстати 

Зубообробні Шліфувальні Відрізні Електроерозійні 

шт. мод. шт. мод. шт. мод. шт. мод. шт. мод. 

Завод 1 

337 74 75 21 227 136 43 13 5 3 

20,23%  4,5%  13,6%  2,6%  0,3  

Завод 2 

35 22 3 3 157 50 4 3 1 1 

5%  0,5%  26,4%  0,6%  0,2%  

Завод 3 

399 78 17 8 467 52 9 4 2 1 

20,8%  0,9%  24,3%  0,5%  0,1%  

Завод 5 

379 79 355 37 1362 114 38 15 77 22 

6,4%  5,66%  23%  0,64%  1,3%  

Загалом по групі підприємств: 

1414  454  2577  113  86  

12,38%  3,97%  22,56%  0,98%  0,75%  

 

Таблиця 3. Верстати, які випускалися найбільш масово. 
Назва групи верстатів Моделі верстатів 

1 2 

Токарні 16К20, 1610П, 1А616П, 1П371, 1А64, 1П367,1М63, 1341, 1603, 

1Е604, 1А720, 1М61, 1А730, 1В61, 1Г325, 1Н318, 1Д118, 1317, 

1А240П, 1А240-6, 1А-290-6, 1М553, 1531, 1541, 1Н713.  
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Закінчення таблиці 3. 

1 2 

Свердлувальні 2Н125М, 2Н125, 2Н118, 2Н106П, 2м55, 2М57, 2М112, 2Л534, 

2Р135.  

Розточні 2Б635, 2А450, 2А430, 2629В, 2620, 2706.  

Шліфувальні Н-1, 3853, 3Г71, 3Б12, 0АБ-4, 3А227П, 3Т161, 3А110, 3Г71М, 

3701, 3711, 3М151, 3М164, 3М433, 3М161.  

Зубообробні 5702, 3К63, 5А308П, 5К301, 5А342, 3А312.  

Фрезерні 692М, 654, 6М42К,6П463, 675, 6Р13, 6Р82, 6Р83, 6Р81Г, Р11.  

Стругальні і довбальні 7В35, 7А311, 7210, 7М430, 7Н37, 7М36 

Протяжні 7Б520, 7Б510, 3К84, 7Б57.  

 

Аналогічні дані отримані і для ковальсько-пресового, ливарного, підйомно-

транспортного обладнання. 78% парку технологічного обладнання на 

досліджуваних заводах складають металорізальні верстати, 19,5% - ковальсько-

пресове обладнання і 2,5% - ливарні машини. Ці цифри близькі до структури 

технологічного обладнання в цілому по машинобудуванню.  

Інформація по використанню АНН була отримана як на підприємствах-

виробниках обладнання, так і безпосередньо на заводах, що його експлуатують. 

Було проаналізовано у відношенні використання АНН 1037 моделей 

металорізальних верстатів всіх дев’яти груп більш ніж 60 верстатобудівних заводів, 

18 автоматичних ліній, 108 моделей ковальсько-пресових машин, 92 моделі 

ливарного обладнання і 45 моделей підйомно-транспортного обладнання. 

Обладнання цих моделей складає відповідно 81%, 41%, 78%, 70% і 76% всього 

парку вітчизняних машин на даних підприємствах. Причому для нового 

обладнання ця частка ще вища.  

По даних у відношенні кількісного випуску верстатів конкретних моделей 

визначено, що вказана кількість моделей охоплює до 80% всього випуску 

металорізальних верстатів. В табл. 3 наведені моделі верстатів, що найбільш 

широко випускаються (більше 50% загального випуску).  

Перелік використовуваних АНН, отриманий, зокрема, аналізом електричних 

схем 1037 моделей металорізальних верстатів, приводився до вигляду, зручного 

для подальшого аналізу апаратів у відношенні реальних режимів, в яких вони 

працюють. Аналіз реальних режимів роботи АНН на практиці перш за все означає 

оцінку використання апаратів у відношенні їх основних параметрів. Тобто 

порівняння закладених у виріб параметрів і того рівня параметрів, який фактично 

використовується. Відомо, що найважливішими параметрами АНН є: номінальний 

струм, номінальна напруга, показники надійності, в першу чергу, безвідмовності, 

довговічності і ремонтопридатності, кількість ланцюгів апарата, комутаційна 



64 

 

спроможність і умови оточуючого середовища. Сукупність цих параметрів 

практично повністю визначає конструкцію АНН, а, відповідно, і їх економічні 

характеристики.  

Фактичний струм апарата визначається його місцем в електричній схемі. 

Струм АНН, встановлених в силових мережах, в переважній більшості випадків 

визначається струмом обмоток електричних двигунів. Струм апаратів ланцюгів 

управління визначається, як правило, величиною струму котушок, на які вони 

навантажені. Якщо струм апаратів силових ланцюгів визначити відносно просто по 

обмоткових даних двигунів, то при визначенні струму АНН ланцюгів управління 

виникають деякі проблеми, пов’язані з необхідністю аналізу схем (інколи досить 

складних) управління, і відсутністю інформації про використання потужностей 

котушок.  

Фактична напруга апаратів визначалась по електричних схемах.  

Проведено широке дослідження фактичного використання ланцюгів 

кнопкових вимикачів, кінцевих і путьових вимикачів і мікроперемикачів, а також 

допоміжних ланцюгів магнітних пускачів і автоматичних вимикачів.  

Аналізу реальних показників безвідмовності і ремонтопридатності АНН 

присвячено параграф 2.2. Вимоги до ресурсу апаратів визначаються їх 

розміщенням в електричних схемах і, для більшої їх частини, реальною 

продуктивністю відповідного обладнання. В цьому і полягає основна складність в 

отриманні узагальнюючих даних по цьому параметру. Ясно, що продуктивність 

навіть одного виду обладнання в різних умовах сильно відрізняється. Так, 

очевидно, що металорізальні верстати в допоміжному виробництві працюють 

менш інтенсивною, ніж в основному. Однак, на основі широкої інформації різних 

заводів, можна отримати достовірну оцінку і вимоги до ресурсу. Узагальнююча ж, 

на наш погляд, оцінка вимог до ресурсу була отримана нами для автоматичних і 

кнопкових вимикачів на основі аналізу функціонального призначення цих апаратів 

у схемах і спеціального вивчення цього питання в експлуатації. Відповідні 

результати викладені у збірнику [72] і в статті «Аналіз вимог експлуатації і 

економічна оцінка при розробці кнопкових вимикачів» [19].  

Що стосується вимог до комутаційної здібності АНН, то треба відзначити, 

що для їх об’єктивної оцінки потрібні спеціальні розрахунки струмів короткого 

замикання в реальних схемах. Ця задача виходить за рамки даної роботи. Водночас, 

вивчення комутаційної стійкості деяких апаратів в експлуатації дозволяє непрямим 

чином оцінити і цей параметр. Питання урахування умов оточуючого середовища, 

в яких працюють АНН, викладено нижче.  
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В табл. 4, для прикладу приведено реальне використання АНН, їх фактичний 

струм і напруга, дані по використанню ланцюгів і кількості включень (ресурсу) 

апаратів на ряді металорізальних верстатів, які випускаються в найбільшому обсязі. 

Для апаратів, кількість включень яких залежить від продуктивності верстатів, цей 

параметр даний для певних статичних варіантів. Інші фактичні параметри дійсні 

для будь-якого з багатьох верстатів випущеної моделі і в різних умовах 

експлуатації. Об’єм випуску верстатів, дані по використанню АНН в яких наведені 

в табл. 4, складав на той час біля 30% загального об’єму їх випуску.  

Використання АНН на інших моделях верстатів і іншого обладнання тут не 

наводиться через великий об’єм цієї інформації.  

Вже побіжний аналіз даних, викладених в табл. 4, і їх співставлення із 

вказаними у відповідних технічних умовах розрахунковими параметрами апаратів 

показує, що конструкції значної частини АНН використовуються далеко не 

повністю.  

Зупинимось більш докладно на аналізі використання основних параметрів 

автоматичних вимикачів (АВ), кнопкових вимикачів (КВ), шляхових, кінцевих 

вимикачів і мікроперемикачів (ПВ), в першу чергу, в схемах металорізальних 

верстатів.  

АВ використовуються в схемах, в основному, для захисту від струму 

короткого замикання, а також від протяжних недопустимих перевантажень 

електричних двигунів і ланцюгів управління. Фактичні струми АВ, установлених в 

силових мережах, визначались по струмах які вони захищають, а струми АВ, що 

захищають мережі управління – по величині спожитої потужності. Був отриманий 

розподіл фактичних струмів по кожному типу АВ в схемах металорізальних 

верстатів. В якості прикладу на рис. 2 приведено розподіл реальних струмів АВ 

типу АСТ-3 по аналізованих схемах верстатів (біля 80% загального виробництва). 

Аналогічні розподілення отримані і для інших АВ.  

З рис. 2 виходить, що на частину діапазону струмів 3,2 – 8А, що складає 30% 

всього діапазону 0,3 – 25А, приходиться 89,3% загальної кількості застосувань 

вказаних АВ. Причому до 5А використовується 70,5% АВ. Потрібно відзначити, 

що АВ типу АСТ-3 У3 має розчіплювачі на струми від 0,3А до 24А, а конструкція 

розрахована на 25А. 

Наведені дослідження вимог до ресурсу АВ показали, що не зважаючи на 

дуже велику кількість конкретних застосувань в схемах, можна виділити з високою 

достовірністю, декілька груп цих апаратів по даному критерію. Вимоги до 

необхідної кількості циклів включення-виключення (ВВ) АВ визначаються, в 
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основному, їх конкретним місцем в схемах захисту. Насамперед необхідно 

відзначити, що для всієї розглянутої значної кількості моделей машин АВ 

використовуються тільки для цілей захисту і оперативних переключень ланцюгів 

без струму. Використання АВ для комутації ланцюгів зі струмом не передбачено. 

Для цього використовуються магнітні пускачі і пакетно-кулачкові перемикачі і 

вимикачі. Кількість циклів ВВ АВ, які використовуються в якості ввідних, 

звичайно 1 і рідше 2 в зміну. Всі інші АВ в схемах обладнання відключають тільки 

під час проведення ППР, не враховуючи аварійних відключень. Як показали 

спеціальні спостереження, число аварійних відключень в середньому не перевищує 

2 за рік для кожного АВ. Крім АВ, що використовуються безпосередньо в схемах 

обладнання, існують АВ і на лінії розподілу енергії від вторинної обмотки 

понижуючого трансформатора до схеми споживача. Для вводу від шино проводу, 

що йде від трансформатора, на шинні збірки, використовуються АВ А3244 (Iн розч. 

= 250-600А). Крім аварійних ситуацій ці АВ відключаються один раз в тиждень. На 

шинних збірках, безпосередньо перед обладнанням, встановлюються АВ А3124 (Ін 

розч. = 15-100А). Якщо необхідний АВ на більший струм, то підключення 

здійснюється від шинопроводу. Таким чином, в ланцюгах електропостачання 

обладнання машинобудівних підприємств можна виділити наступні групи АВ по 

потрібному числу циклів ВВ за рік: 

1. Ввідні від шинопроводу - 52-60.  

2. Ввідні на шинній збірці - 6-12.  

3. Ввідні в схемі обладнання - від 310-415 до 725-830.  

4. Інші в схемі верстата - 3-6.  

Кількість циклів ВВ для третьої групи дано з урахуванням фактичних 

коефіцієнтів змінності. На практиці частіше мають місце менші значення (в 

пропорції приблизно 4:1).  

Питоме використання АВ на металорізальних верстатах по напрузі і по 

наявності допоміжних контактів наведено у табл. 5. 

В проаналізованих моделях верстатів тільки в третій групі використовуються 

АВ, А3134, А3161, А3163 і А7310 і тільки в другій – АЕ1000, АК 63-2М, АК63-

2МГ, А63-1М, А63-1МГ, АСТ2. Для інших типів АВ, що використовуються 

безпосередньо в схемах верстатів, процентне співвідношення числа застосувань в 

третій і четвертій групах дано в табл. 6. 
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Рис. 2. Розподіл АВ АСТ-3, що використовуються у металорізальних верстатах, по токам, що споживаються. 
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Таблиця 4. Реальне використання АНН. 

Назва 

верстатів 

Модель 

верстат

у 

Об’єм 

випуску 

(шт.) 

Назва АНН Тип АНН 
Кількість 

АНН 

Фактичний 

струм А 

Фактична 

напруга В 

Використання 

допоміжних 

контактів 

Кількість 

включень 

в зміну 

циклів ВВ З Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Токарно- 

гвинторізні  
16К20 17263 

Вимикач 

автомат 
АЕ-2043-12 1 32 380 - - 1-2 

   -«- АЕ-2033-10 1 3,2 380 - - 
0,0115-

0,023 

   Запобіжник Ц-27 1 6 110 - - при К3 

   -«- -«- 1 6 24 - - -«- 

   
Пускач 

магнітний 
ПАЕ-312 1 20 380 1 0 10-12 

   -«- ПМЕ-111 1 1,5 380 0 0 115 

   -«- ПМЕ--12 1 0,5 380 0 0 4-5 

   Реле часу РВП-2111 1 0,4 110 - - 115 

   Реле теплове ТРН-40 1 20 380 - - при К3 

   -«- ТРН-10 1 2,5 380 - - -«- 

   -«- ТРН-10 1 0,5 380 - - -«- 

   
Кнопка 

управління 
КЕ021 вик. 2 1 0,54 110 0 1 10-12 

   -«- КЕ011 вик. 2 1 0,164 110 1 0 115 

   Перемикач ПЕ011 вик. 2 1 0. 26 110 - - 115 

   -«- ПЕ041 вик. 2 1 0,32 110 - - 2-3 

   
Вимикач 

путьовий 
ВПК-4240 1 0,32 110 1 1 2-3 

   -«- ВПК-2111 1 0,164 110 1 0 115 

   
Мікропере 

микач 
МП-1203 1 0. 273 110 1 0 4-5 

   
Вимикач 

світильника 
НКС01 1 - 24 - - 3-4 

    Лампа нагрів. С24-25 1 - 24 - - - 
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Продовження таблиці 4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 
  

Лампа 

комутаторна 
КМ24-90 1 - 24 - - - 

   
Клемний 

набір 
КНЕ- 1006 1 0,164-0,32 

110 

24 
- - - 

Токарно-

гвинторізні 
1А616К 6396 

Вимикач 

автоматичний 
АП50-3МТ 1 16 380 - - 1-2 

   
Запобіж- 

ник 
ПРС-6-П 2 1 110 - - При К3 

   -«- -«- 1 2 24 - - -«- 

   -«- -«- 1 6 =24 - - -«- 

   -«- -«- 1 6 110 - - -«- 

   
Пускач 

магнітний 
ПМЕ-211 1 2 110 2 2 550-600 

   -«- ПМЕ-041 1 0,32 110 1 0 2-3 

   Реле РПУ-0 3 0,9 =24 - - 550-600 

   Реле теплове ТРН-10А 1 0. 32 380 - - при КЗ 

Токарно-

гвинторізні 
1А616К 6396 Перемикач ПЕ012 вик 1. 1 0. 32 380 - - 4-5 

   -«- ППК-25-6 1 2 380 - - 2-3 

   -«- ПКП-1-6 1 0. 273 110 - - 15-18 

   -«- ПГК-11 1 1,06 =24 - - 550-600 

   
Електромагніт

на муфта 
ЭТМ-104 1 1. 06 =24 - - -«- 

   -«- ЭТМ-094 1 0,92 =24 - - -«- 

   
Вимикач 

путьовий 
ВПК-2111 1 0,164 110 0 1 2-3 

   
Вимикач 

світильник 
СГС-1-28 1 0. 4 24 - - 2-3 

   
Затиски 

набірні 
КБ 11 

0,164- 

1,06 

110 

24 
- - - 
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Продовження таблиці 4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Токарно-

гвинторіз 
1М61 3789 

Вимикач 

автоматичний 
АК50-3М 1 16 380 - - 1-2 

   Запобіжник ПРС-6-П 3 6 380 - - при К3 

   
Пускач 

магнітний 
ПМЕ-213 1 2,8 380 0 4 80-90 

   -«- ПМЕ-012 1 0,4 380 0 0 6-8 

   -«- ПМЕ-011 1 0,52 380 0 0 - 

   Реле часу РВП-72 1 0,081 380 - - 80-90 

   Перемикач ПЕ-031 1 0,21 380 - - 3-4 

   
Вимикач 

путьовий 
ВПК-2010 1 0,12 380 1 1 80-90 

   

Електро-

магнітна 

муфта 

ЭТМ-086 1 0,85 =24 - - 80-90 

   
Вимикач 

світильника 
СГС-1-2В 1 0,4 36 - - 2-3 

   Набір затисків КН-1013 1 0,12-0,85 380, 36 - - - 

   Лампа нагріву МО-14 1 1,11 36 - - - 

Настільно-

сверлильни

й 

1М112 15102 Запобіжник ПРС-6-П 1 6 380 - - при К3 

   -«- -«- 1 2 36 - - -«- 

   
Пускач 

магнітний 
ПМЕ-о71 1 2,8 380 1 1 120 

   
Кнопка 

управління 
КЕ021,вик3 1 0,084 380 0 1 120 

   -«- КЕ011,вик19 1 0. 042 380 1 0 120 

   -«- -«- 1 0,042 380 1 0 120 

   
Вимикач 

світильника 
СГС-1-28 1 1,1 36 - - 2-3 
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Продовження таблиці 4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   
Штепсельний 

роз’єм 
ШР 1 6 380 - - 1-2 

   -«- -«- 1 6 380 - - 1-2 

Консольно-

фрезерний 

6Р12, 

6Р82 
8030 Запобіжник ПРС-63-П 3 63 380 - - при К3 

   -«- ПРС-20-П 3 16 380 - - -«- 

   -«- ПРС-6-П 1 2 110 - - -«- 

   -«- -«- 1 2 24 - - -«- 

   -«- ПРС-20-П 1 16 211 - - -«- 

   
Пускач 

магнітний 
ПАЕ-311 1 16 380 1 1 80 

   -«- -«- 1 12 380 0 1 80 

   -«- ПМЕ-214 1 5 380 2 1 80 

   -«- ПМЕ-111 1 0,5 380 2 1 80 

   -«- -«- 1 0,5 380 1 20 2-6 

Консольно-

фрезерний 

6Р12, 

6Р82 
8030 Реле теплове ТРН-25 1 16 380 - - При К3 

   -«- ТРН-10 2 0,5 380 - - -«- 

   
Кнопка 

управління 
КЕ021,вик. 2 1 0,164 110 1 1 2-6 

   -«- -«- 2 0,273 110 1 0 80 

   -«- КЕ011,вик. 2 1 0,164 110 1 0 80 

   -«- -«- 1 0,164 110 1 0 2-6 

   -«- -«- 2 0,273 110 1 1 2-6 

 

 
  

Вимикач 

кінцевий 
ВПК-2010 3 0,164 110 1 1 80 

   -«- -«- 3 0,164 110 1 1 2-6 

   -«- ВК-200В 2 0,164 110 1 1 80 

   Перемикач ПКП-25-2 2 25 380 - - 2-4 

   -«- ПКП-10-1 3 10 380 - - 4-6 
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Продовження таблиці 4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   -«- 
ПЕ011, вик. 

1 
1 0,3 110 - - 2-6 

   Електромагніт МТ6202 1 1,0 110 - - 80 

   
Вимикач 

світильника 
НКС01 1 1,67 24 - - 2-3 

   Лампа М024-40 1 - 24 - - - 

   
Клемний 

набір 
КНЕ-1010 8 0,164-1,0 110 - - - 

   -«- КНЕ-2508 4 -«- -«- - - - 

Консольно-

фрезерний 

6Р12, 

6Р82 
8030 

Клемний 

набір 
КНЕ-6304 1 0,164-0,1 380 - - - 

Широкоуні

версальний 

фрезерувал

ьний 

675 2810 Запобіжник 2 ПРС-6-П 1 2 380 - - При К3 

   
Пускач 

магнітний 
ПМЕ-111 1 3,2 380 - - 170 

   Реле теплове ТРН-10 1 0,5 380 - - При К3 

   -«- -«- 1 3,2 380 - - -«- 

   
Кнопка 

управління 

КЕ021, вик. 

2 
1 0,047 380 0 1 170 

   -«- 
КЕ011, вик. 

2 
1 0,47 380 1 0 170 

   Перемикач ПКП10-116 1 3,2 380 - - 4-6 

   -«- ПКВ10-1 1 0,5 380 - - 4-6 

   
Мікроперемик

ач 
МП2102 1 0,047 380 1 0 170 

   
Вимикач 

світильника 
СГС-1-2В 1 1,1 36 - - 2-3 

   Лампа М036-40 1 - 36 - - - 
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Продовження таблиці 4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   
Штепсельний 

роз’єм 
РШ-21 1 - 380 - - - 

Універсальн

ий плоско-

шліфувальн

ий 

3Г71М 3700 
Вимикач 

автоматичний 
АК63-3М 1 12,5 380 - - 1-2 

   Запобіжник ПРС-6-П 3 2 380 - - При К3 

   -«- -«- 3 6 380 - - -«- 

   -«- -«- 1 4 24 - - -«- 

   -«- -«- 1 4 110 - - -«- 

   -«- -«- 1 2 31 - - -«- 

Універсальн

ий 

плоскошліф

увальний 

3Г71М 3700 Запобіжник ПРС-6-П 1 2 =24 - - -«- 

   
Пускач 

магнітний 
ПМЕ-111 1 4,5 380 1 0 230 

   -«- -«- 1 3,0 380 1 0 230 

   -«- -«- 2 0,6 380 0 2 230 

   -«- ПМЕ-071 1 1,14 380 3 1 230 

   -«- -«- 1 1,14 380 4 1 230 

   -«- -«- 1 0,83 380 4 0 4-6 

   -«- -«- 1 1,0 380 3 1 4-6 

   Реле РПУ-1 1 0,8 110 - - 230 

   -«- РЭН-17 1 1,0 110 - - 230 

   -«- МКУ-118 1 1,0 110 - - 230 

   Реле теплове ТРН-10 1 5 380 - - При К3 

   -«- -«- 1 3,2 380 - - -«- 

   -«- -«- 2 0,8 380 - - При К3 

   
Кнопка 

управління 
КЕ021. вик. 2 1 3,2 110 0 - 2-3 
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Закінчення таблиці 4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   -«- КЕ011. вик. 2 2 0,138 110 0 1 230 

   -«- КЕ011. вик. 2 2 0,138 110 1 0 230 

   -«- КЕ011,вик. 1 1 0,138 110 2 0 4-6 

   -«- КЕ011, вик. 2 1 0,138 110 1 1 230 

Універсальн

ий 

плоскошліф

увальний 

3Г71М 3700 
Кнопка 

управління 
КЕ012. вик. 3 1 1,1 110 2 1 4-6 

   
Вимикач 

путьовий 
ВПК 3112 1 0,138 110 0 1 230 

   
Мікроперемика

ч 
МП1101 1 0,138 110 1 0 230 

   -«- -«- 1 0,138 110 1 1 230 

   -«- МП2302 1 0,138 110 1 0 230 

   

Перемикач 

безконтактний 

для рейок 

БВк-24М 2 - 110 - - 230 

   Перемикач ПЕ012 вик. 2 1 0. 138 110 - - 4-6 

   -«- ТВ 1-2 5 0,276 110 - - 4-6 

   Електромагніт МТ6202 1 1,0 110 - - 230 

   

Плита 

електромагніт

на 

7208-0038 1 - 110 - - 230 

   
Вимикач 

світильника 
СГС-1-28 1 1,67 24 - - 2-3 

   Лампа С-13 1 1,67 24 - - - 

 

 
  

Світлосигналь

на арматура 
АС-0 1 0,22 6,3 - - - 

   
Лампа 

комутаторна 
МН 6,3-0,22 1 0,22 6,3    
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Таблиця 5. Питоме використання АВ на металорізальних верстатах по напрузі і по наявності допоміжних 

контактів.  

 
Тип АВ Загальне питоме 

використання, % 

Питоме використання АВ по напрузі, % Питоме використання 

АВ з допоміжними 

контактами, % 

380 В 110 (127) В 24 (36) В Інші =24 В =110 

В 

Усього З Р 

АЕ2000 0,96 100 - - - - - 26,67 26,67 - 

АК63-3МГ 37,7 99,07 0,42 - - 0,17 0,34 22,88 22,29 0,59 

АК63-3М 13,74 97,91 0,46 0,7 0,7 - 0,23 13,72 13,72 - 

АК63-2МГ 1,15 72,22 2,78 - - - 15 25 25 - 

АК63-2М 1,09 70,50 20,59 2,94 - 5,88 - - - - 

А63-1МГ 1,44 - 33. 33 35,56 0,2 8,88 2,2 - - - 

А63-1М 11,09 - 38,62 26,80 4,61 29,11 0,86 - - - 

АК50-3М 0,57 100 - - - - - - - - 

АП50-3М 1,25 97,44 2,56 - - - - 10,26 10,26 - 

АП50-3МТ 2,04 100 - - - - - 73,44 73,44  

АСТ3 14,28 100 - - - - - 0,45 0,45  

АСТ2 2,87 54,44 28,89 7,78 - 8,89 - - - - 

А3114 4,92 100 - - - - - 1,3 1,3 - 

А3124 3,67 100 - - - - - - - - 

А3124/7 2,24 100 - - - - - - - - 

А3134 0,06 100 - - - - - - - - 

Інші 0,93 90 - 10 - - - - - - 

           

Всього: 100 84,83 6,1 3,86 0,9 3,74 0,57 - - - 
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Таблиця 6. Співвідношення числа застосувань в третій і четвертій групах. 
Тип АВ 

Група 

А 

3144 

А 

3124 

АЕ 

2000 

АК63- 

3МГ 

АК63- 

3М 

АП50-

3М 

АП50-

3МТ 

АСТ3 

3 91,7 95 23,3 10,3 52,1 28,2 15,6 5,8 

4 8,3 5 76,7 89,7 47,9 71,8 84,4 94,2 

  

В першу групу входять АВ А3144, а в другу – А3124. Якщо зрівняти наведені 

результати вивчення фактично необхідних напрацювань АВ з їх ресурсом, 

вказаним в технічних умовах, то виявляється, що значна частина ресурсу 

автоматичних вимикачів не використовується. Так, за 10 років ресурс АВ А3144 

використовується на 5-6%, а АВ А63-1М і АСТ-2 всього на 0,12%. В 52% випадків 

використання АВ АК63-3М ресурс за десять років використовується на 14-17%, а 

в 48% використань – тільки на 0,25%. Вимоги до ресурсу АВ в схемах 

автоматичних ліній, ковальсько-пресового і ливарного обладнання такі ж, як і в 

схемах металорізальних верстатів. Цей же підхід можна використовувати і для 

аналізу вимог до ресурсу АВ металургійного обладнання. Тільки через інший 

режим роботи і технічного обслуговування, кількісні значення циклів ВВ по групах 

дещо відрізняються від приведених вище.  

Як показали проведені дослідження, вимоги до одного з важливих показників 

надійності – ресурсу, для значної частини АВ сильно завищено. Є значні 

можливості для удосконалення структури варіантів АВ у відношенні цього 

параметра. Таким чином, підвищення довговічності в даному випадку не означає 

покращення якості апаратів. З іншої ж сторони, як показує вивчення експлуатації, 

рівень другого показника надійності – безвідмовності, не завжди достатній.  

Вивчення комутаційної здатності АВ показує, що не спостерігається 

руйнування або серйозних пошкоджень цих апаратів при коротких замиканнях (не 

рахуючи випадків з відмовами розчеплювачів). Тобто, і по цьому параметру, 

вочевидь, є запас.  

Аналогічні дослідження були проведені для КВ і ПВ.  

Що стосується КВ, то вони використовуються в ланцюгах управління, в 

основному для включення (відключення) одного і навіть 2-3 і більше 

електромагнітних апаратів. Таким чином, струм, що проходить через КВ, 

визначається характеристиками котушок комутуючих АНН і їх кількістю. Як 

показав аналіз електричних схем, КВ по величині струму, що протікає можна 

розділити на дві групи: 
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1. КВ з циліндричним штовхачем, що використовуються для включення 

(відключення) одного і рідше більшої кількості апаратів. Сюди входять, в першу 

чергу, КВ КЕ011, КЕ012, КЕ031 різних варіантів. Аналіз показав, що такі КВ 

складають біля 86% загальної їх кількості.  

2. КВ з грибоподібним штовхачем для аварійного відключення схем, що 

мають, як правило, від 2-3 до 10 і більше апаратів. Це, в основному, КЕ021 і КЕ041.  

В табл. 1 Додатку 1 дано питоме використання КВ в різних діапазонах 

струмів для розглянутих моделей в їх кількості на момент дослідження.  

Струми КВ визначались по струмах котушок, що включалися (виключалися) 

ними, у відповідності з даними, які є у довідковій інформації, наприклад, в [134]. У 

випадку відсутності відповідних даних визначення струму проводилось шляхом 

безпосередніх замірів в ланцюгах управління.  

Аналіз наведених даних показує, що більше 73% КВ використовується в 

ланцюгах зі струмом до 0,3 А, і біля 90% - до 1А. Водночас, КВ серії КЕ (більше 

97% загальної кількості) розраховані на струм 6А. Тобто, більше 73% КВ 

використовуються по струму менше ніж на 5%. Навіть грубі прикидки (з 

урахуванням того, що КВ тільки для того і потрібні, щоб, знаходячись під струмом 

в визначеному ланцюгу, потім розривати цей ланцюг або навпаки) показують, що 

габарити значної частини КВ можна зменшити. Тим більше, що біля 50% КВ 

використовуються тільки для включення, тобто струм проходить тільки під час 

включення (до 0,3 сек.) апарату.  

Визначення фактичних режимів експлуатації може виявитись недостатньо 

для вибору раціональної конструкції АНН. Необхідно, крім того, врахувати і нові 

тенденції, які можуть спричинити серйозний вплив у майбутньому.  

Вимоги до струму КВ в перспективі визначаються тенденцією в використанні 

певних значень напруги і змінами у споживанні котушками апаратів значень 

потужності. В переважній більшості схем використовують напруги ⁓110 В і =24В, 

що відповідає рекомендаціям МЕК і перспективним вимогам техніки безпеки. 

Можна тільки відзначити деяке підвищення частки КВ, які використовуються в 

мережах =24В. Напруги котушок основних типів апаратів, які використовуються в 

нових серіях, мають тенденцію до зменшення. Таким чином, вимоги до струму КВ 

будуть залишатися на тому ж рівні або навіть дещо знижуватись.  

Розподіл КВ по напрузі, які застосовуються в металорізальних верстатах КВ, 

наведено в табл. 2. Додатку 1. 
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Якщо врахувати, що номінальні напруги КВ 500 В і 220 В, то 94% всіх 

апаратів використовуються по напрузі на 11 – 22%. Це важливо, в першу чергу, при 

визначенні вимог до комутаційної зносостійкості і випробовуваннях.  

Незважаючи на дуже велику кількість застосувань окремих КВ, які 

впроваджено в схемах управління, для металорізальних верстатів можна, 

наприклад, виділити дві основні групи у відношенні необхідного ресурсу: 

1. КВ, число циклів ВВ яких практично не залежить від кількості деталей, 

що випускаються або від кількості операцій (для верстатів, які працюють в 

серійному і дрібносерійному виробництві) і є випадковою величиною, що 

змінюється в рамках від 1 до 10 в зміну. Сюди відносяться майже всі КВ групи 2, 

які виділені при аналізі струмів, всі кнопки верстатів-автоматів і верстатів, які 

працюють в автоматичних лініях і частина кнопок в агрегатних верстатах, 

верстатах-напівавтоматах і універсальних верстатах. Ці КВ виконують в основному 

налагоджувальні і інші допоміжні функції, такі наприклад, як перевірка ланцюгів 

сигнальних ламп.  

2. КВ, число циклів ВВ яких пропорційне кількості деталей які 

виробляються або кількості операцій, що виконуються і змінюються від декількох 

за зміну для важких верстатів до 3200 в зміну для деяких агрегатних верстатів. Для 

ковальсько-пресового обладнання, згідно спостережень, кількість циклів ВВ 

доходить в деяких випадках до 6000 в зміну. Але в цілому частка КВ, які працюють 

в таких режимах, незначна.  

Можлива і реальна кількість циклів ВВ для КВ вивчалась як на 

підприємствах-розробниках відповідного технологічного обладнання, так і 

безпосередньо в експлуатації. На рис. 3 наведено питоме використання КВ – (Р) в 

% від загальної кількості застосувань на верстатах для визначеної кількості циклів 

ВВ в зміну – (N). 

Таким чином, у досліджуваних металорізальних верстатах більше 62% КВ за 

10 років наробляють тільки 1,6% ресурсу комутаційної зносостійкості для 

найбільш важкого режиму із вказаних в [136], а 92% - не більше 32% ресурсу.  

Якщо ж врахувати, що в 94% застосувань напруга ланцюгів в 4 – 9 разів 

менша тієї, на яку розраховували КВ, то фактичні вимоги до комутаційної 

зносостійкості ще нижчі.  

Що стосується перспективних вимог до ресурсу КВ, то в зв’язку з постійним 

підвищенням рівня автоматизації обладнання частка апаратів, що відносяться до 
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першої групи у відношенні вимог до кількості спрацювань (до 10 циклів ВВ в 

зміну) значно зросте. Водночас, у зв’язку зі зростанням продуктивності машин, 

деяка частина КВ, що застосовується на них, буде працювати більш інтенсивно. 

Суттєвим при розробці КВ є встановлення необхідного числа контактів. Як 

показали дослідження, наприклад, в схемах верстатів у 99,2% випадків 

використовуються КВ з двома контактами. І тільки в 0,8% КВ використовують 4 

контакти. В табл. 3 Додатку 1 наводяться дані по використанню контактів КВ в 

верстатах, отримані шляхом аналізу схем.  

 

 
 

Рис. 3. Питоме застосування КВ в металорізальних верстатах по числу циклів ВВ 

за зміну. 

 

Таким чином, тільки в 24% КВ задіяні обидва контакти, а в інших 76% 

використовується тільки один контакт. Причому, часто при проектуванні 

електроприводів прагнуть зменшити кількість задіяних контактів для економії 

дроту між пультом і шафами управління.  

Вивчення фактичної надійності КВ в експлуатації показує, що більше ніж в 

90% випадків причиною відмов цих апаратів є відкрита контактна система, що 

призводить до частих перекрить при попаданні металевого пилу і вологи. Слабким 

є також вузол кріплення КВ до панелі, тому що зривається пластмасова гайка 

Циклів ВВ 
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кріплення. Водночас, практично, немає виходів з ладу через незадовільну 

комутацію, що пояснюється тим, що більша частина КВ використовується в 

ланцюгах, що мають струми і напругу значно менші тих, на які вони розраховані.  

В таблиці 7 приведені показники надійності основних типів КВ, що 

застосовуються на універсальних металорізальних верстатах.  

 

Таблиця 7. Показники надійності основних типів КВ. 

Тип КВ Інтенсивність відмов, 

𝜆 ∙ 10−5(
1

г
) 

Середні напрацювання на 

відмову, Т∙10-5(г) 

КЕ -011 0,191 5,24 

КЕ-21 0,156 6,41 

КУ-1 0,413 2,41 

 

Що стосується комутаційної здатності, то, як свідчить досвід експлуатації, 

відмов КВ при яких коротких замикань в ланцюгах управління не спостерігалось. 

В таких випадках раніше починає плавитись і горіти ізоляція дротів. Отже, по 

даному параметру існуючі конструкції КВ мають, очевидно, значний запас.  

Наведені результати досліджень реальних вимог експлуатації показали, що є 

значні можливості для удосконалення конструкцій КВ і всієї структури їх варіантів.  

Результати аналогічних досліджень ПВ наведених в таблицях 4, 5 Додатку 1 

також підтверджують наявність і для цих АНН значних резервів економії 

матеріальних і трудових ресурсів в результаті розробки раціональних конструкцій 

і раціональних варіантів апаратів.  

Дані по питомому застосуванню магнітних пускачів і питомому 

використанню ланцюгів контактів магнітних пускачів по частині випуску 

металорізальних верстатів, які досліджувались, наведені в таблиці 8. 

Як видно з приведених результатів використовується не більше 67% 

замикаючих контактів і менше ніж 60% розмикаючих. Велика різноманітність 

електричних схем і способів використання не дозволяють, природньо, добитися 

повного використання, але безумовно, в значної частини пускачів кожного типу 

число допоміжних контактів без всяких негативних наслідків можна зменшити 

вдвоє. Особливо це стосується магнітних пускачів типу ПМЕ-111, використання 

яких тільки в верстатобудуванні досягає декількох сотень тисяч штук в рік і всі 

допоміжні контакти яких мають ті ж розміри, що і головні. Тобто ці пускачі мають 

5 замикаючих і два розмикаючих контакти. Навіть, якщо не розглядати дуже 
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можливий варіант одночасного зменшення і замикаючих і розмикаючих контактів, 

то і виготовлення 42% ПМЕ-111 в так званому чотирьох ланцюговому виконанні 

дасть велику економію матеріалів і трудових затрат. Можна значно збільшити 

випуск цих апаратів за допомогою незмінних ресурсів. Просте вилучення вузла 

допоміжного контакту ПМЕ-111 в який входять 26 срібних, латунних і 

пластмасових деталей, без зміни елементів конструкцій, які залишились, дозволить 

отримати значну економію. В більш складному варіанті, при зміні конструкції, 

економія може бути ще більшою.  

 

Таблиця 8. Питоме використання ланцюгів контактів пускачів. 

Тип магнітного 

пускача 

Питоме 

використання, % 

Питоме використання допоміжних 

контактів (для ПМЕ-041 і ПМЕ-071 – 

всіх контактів, % 

Замикаючі Розмикаючі 

1 2 3 4 

ПМЕ-041, ПМЕ-

071 

16,13 66,95 41,02 

ПМЕ-111 54,4 57,14 47,78 

ПМЕ-113 1,9 16,92 59,67 

1 2 3 4 

ПМЕ-211, ПМЕ-

212 

8,5 66,94 23,4 

ПМЕ-213 7,18 48,81 62,1 

ПАЕ-311, ПАЕ-

312 

9,68 57,03 32,4 

ПАЕ-412 1,04 56,9 8,4 

ПАЕ-512 0,73 55. 64 10,7 

ПАЕ-612 0,44 53,77 7,9 

 

Значною мірою аналогічні результати можуть бути отримані і по деяких 

інших магнітних пускачах.  

Дослідження застосування і режимів роботи АНН проводилось і в 

металургійній промисловості. В таблиці 6 Додатку 1 як приклад наведені дані по 

застосуванню і напрацюваннях АНН доменної печі, об’ємом 1700 м3. Якщо 

проаналізувати напрацювання тих же магнітних пускачів ПМЕ-111 і ПМЕ-211, які 

працюють на ділянках коксоподачі, грануляційної установки, блоку печі, 

вантажопідйомного механізму і гідрозмиву та вентиляції, то виявляється, що 60,84 
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% цих пускачів напрацюють не більше 20 циклів ВВ, 31,62% - 8,16 ∙ 103 циклів ВВ, 

3,39% - (3,06 - 4,13)∙103 циклів ВВ і 3,62% - біля 4,9 ∙ 105 циклів ВВ за рік. Як 

бачимо, різниця в необхідному ресурсі магнітних пускачів цих типів дуже велика. 

Відношення напрацювань досягає 25500, Причому, для більшості цих апаратів на 

доменній печі необхідні невеликі напрацювання. Водночас, деяка частина пускачів, 

повинна мати великий ресурс. Зараз в усі вказані магнітні пускачі закладається 

один ресурс – 2,5 млн. циклів ВВ. Тобто, наприклад, на доменній печі в більшій 

частині пускачів ресурс використовується тільки незначною мірою. Можна, без 

сумніву, виготовляти, в даному випадку – магнітні пускачі, з різним закладеним 

рівнем ресурсу. А це на практиці буде означати значну економію матеріалів – в 

першу чергу, срібловмісних контактних матеріалів. Причому, як показує 

попередній розгляд питання, економія може бути дуже значною. Необхідно 

відзначити, що один із провідних виробників АНН в світі фірма Klöckner-Moeller 

(ФРГ), вже значний час виготовляє приблизно такі ж магнітні пускачі з трьома 

рівнями зносостійкості [89].  

Вище вже відзначалося, що вивчення умов навколишнього середовища, 

поряд з вивченням реальних режимів роботи, є одним із ключових моментів при 

вирішенні проблеми вибору раціональних техніко-економічних параметрів АНН. 

Умови експлуатації в деяких випадках впливають на необхідну конструкцію 

апарату в такій же мірі, як і їх основні параметри. Таким чином, кажучи про вибір 

раціональних техніко-економічних характеристик АНН, необхідно мати на увазі як 

вибір раціональних основних параметрів апарату, таких як струм, напруга, 

кількість ланцюгів, ресурс, так і обов’язковий вибір такої конструкції, яка б 

відповідала умовам експлуатації. В параграфі 2.2 будуть наведені приклади, які 

підтверджують необхідність такого підходу. Вивчення і класифікація умов і 

режимів експлуатації АНН необхідні також для вдосконалення їх ТО і ремонтів.  

Не зважаючи на важливість даного питання, при розробці АНН йому 

приділяється недостатньо уваги. Потрібно підкреслити, що існує ряд державних 

стандартів, які регламентують вимоги до технічних виробів у відношенні 

кліматичних і механічних впливів. Це, в першу чергу, ГОСТ 15150-69 [37], ГОСТ 

15543-70 [39], ГОСТ 16962-71 [41], ГОСТ 17516-72 [44], ГОСТ 2492-70 [34], на які 

зазвичай і робляться посилання в ТУ на АНН. Однак, вони занадто загальні і тільки 

констатують наявність певних умов взагалі, безвідносно до можливих конкретних 

умов роботи апаратів, на роботу яких вони впливають далеко не в рівній мірі. До 
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того ж, на наш погляд, для АНН необхідно разом з умовами розглядати і деякі 

режими їх роботи. Є окремі, більш конкретні, спроби класифікації умов і режимів 

роботи апаратів в деяких практичних системах ТО і ремонту електрообладнання, 

які будуть розглянуті в параграфі 2.3. Але вони не є, на нашу думку, достатньо 

задовільними.  

Умови і режими експлуатації, які вирішальним чином визначають роботу 

АНН, на нашу думку, наступні (в порядку зменшення важливості впливу). 

1. Наявність струмопровідного пилу в атмосфері.  

2. Кількість включень (циклів ВВ).  

3. Ступінь використання електричних характеристик, в першу чергу струму, 

напруги, комутаційної здатності.  

4. Концентрація вологи.  

5. Температура оточуючого середовища.  

6. Вібраційні навантаження.  

7. Концентрація газів.  

Кожен з цих факторів може бути розділений на декілька конкретних класів зі 

вказаними кількісними діапазонами характеристик для конкретних типів апаратів. 

Кількісні значення по пунктах 4,5, 6 і 7 можуть бути встановлені, наприклад, по 

[41].  

Дослідження роботи АНН показує, що наявність струмопровідного пилу в 

атмосфері вирішальним чином визначає роботу апарату. Для роботи в умовах 

високої концентрації металічного пилу потрібні особливі по ступеню захисту 

виконання апаратів, чого в даний час не робиться.  

Кількість включень також сильно впливає на роботу апаратів. Вище вже 

наводились приклади того, наскільки можуть відрізнятися напрацювання одних і 

тих же апаратів. При вивченні роботи АНН в металургії були, наприклад відзначені 

багаточисельні випадки непридатності до роботи в умовах великої кількості 

включень контактів серії КТ 6000. Тоді, як ці ж апарати в інших металургійних 

електроприводах, з невеликою кількістю включень працюють повністю задовільно. 

Навіть, якщо не торкатися можливості виготовлення різних виконань цього 

апарату, треба сказати, що ТО і ремонти їх в різних умовах повинні проводитися з 

різною періодичністю і, можливо, різного змісту, тоді як діючими системами ППР 

це не передбачено. Кількісні значення можливого числа включень залежить від 

конкретного апарату, його функцій і місця роботи. Вище була наведена 
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класифікація АВ по групах напрацювань, придатна практично для всіх апаратів цієї 

групи, які працюють на різних типах обладнання. Ці дані можуть бути легко 

враховані як при проектуванні, так і при ТО і ремонтах.  

Що стосується ступеня використання електричних характеристик, то були 

наведені дані по їх використанню для АВ, КВ і ПВ. Чим менший ступінь 

використання, тим легші умови роботи апарату.  

Концентрація вологи також має значний вплив на роботу АНН. Так, 

наприклад, відомо, що апарати, які працюють в зоні охолодження металорізальних 

верстатів, часто виходять із ладу через попадання на них емульсії. В їх конструкції 

не передбачений достатній захист.  

Великий вплив на роботу апаратів мають і температурні режими. Можна 

навести такий приклад. В зоні високих температур на прокатних станах працює 

значна кількість автоматичних вимикачів АП-50, в яких у цих умовах 

перегріваються пластмасові корпуси, плавляться капронові кнопки, відмовляють 

розчіплювачі. Необхідне, очевидно, спеціальне виконання цих апаратів, яке 

відносно нескладно організувати, практично не міняючи конструкцію. Не 

зважаючи на те, що втрати досить значні, як через чисельні заміни самих апаратів, 

так і через відмови механізмів, які їх обслужують, такого виконання немає. Є і інші 

аналогічні випадки. Такий стан пояснюється як недостатньою увагою розробників 

як до питань експлуатації взагалі, так і до вивчення її умов, зокрема. Цей приклад 

якраз і показує важливість чіткої класифікації умов експлуатації і їх урахування 

при проектуванні виробів.  

В деяких випадках важливий вплив на роботу АНН має концентрація газів і 

вібраційні навантаження, які також повинні бути враховані відповідним чином.  

Треба відзначити, що приведена класифікація не претендує на узагальнююче 

значення. В окремих випадках фактори можуть впливати на апарати і не в такій 

послідовності. Можуть, очевидно, бути і інші, особливі фактори і вимоги. Однак 

важливість вивчення і врахування цього питання не викликає сумніву.  

Перейдемо далі до питання дослідження експлуатаційної надійності апаратів.  

 

2.2. Визначення фактичної надійності АНН.  

 

Дослідження реальної надійності АНН в експлуатації необхідно, в першу 

чергу, для вирішення наступних задач. 
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1. Визначення затрат на непланові ремонти апаратів.  

2. Визначення втрат через відмови апаратів.  

3. Отримання кількісних значень конкретних показників надійності апаратів 

і їх елементів для використання в розрахунках надійності, в тому числі, при 

визначенні раціональних рівнів показників надійності.  

4. Визначення «слабких» вузлів і елементів апаратів з метою їх подальшого 

вдосконалення.  

Показники експлуатаційної надійності (безвідмовності і 

ремонтопридатності) АНН визначались для апаратів, які працюють на 

підприємствах основних галузей – споживачів цих виробів – машинобудівної (9 

заводів), металургійної (5 заводів) і хімічної (5 заводів). Причому на кожному 

заводі дані збирались в декількох видах виробництв. Так, наприклад, в 

металургійній промисловості показники експлуатаційної надійності отримані для 

апаратів, що працюють в доменних, мартенівських, конверторних, а також в цехах 

виробництва холодного і гарячого прокату, тобто для всіх основних умов 

експлуатації. Безпосередні спостереження за роботою апаратів у всіх галузях 

проводилися робітниками служб енергетика відповідних цехів на протязі періоду 

від 1 до 2,5 років. В зв’язку з тим, що в даний час в оперативних журналах в цехах 

підприємств відсутня значна частина даних про порушення в роботі АНН, були 

розроблені спеціальні журнали реєстрації відмов. При спостереженнях 

виключались відмови, викликані порушеннями правил технічної експлуатації, 

помилками обслуговуючого персоналу і не враховувалися ремонти, виконані по 

системі ППР, тому що ці відмови не характеризують конструкцію і якість 

виготовлення апаратів.  

Робота по збиранню інформації про надійність АНН в експлуатації велась у 

відповідності з [43]. Оскільки на початку досліджень вид закону розподілу 

досліджуваної величини невідомий, розрахунок мінімального числа N об’єктів 

спостереження здійснювався непараметричним методом по формулі: 

 

 𝑁 =
ln (1−𝛽)

ln 𝑃(𝑡)
,      (32) 

 

де:  Р (t) – потрібна вірогідність безвідмовної роботи; 

𝛽 - довірча вірогідність; 𝛽 = 0,9 – по п. 4.1.3 [43].  
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Терміни надійності у відповідності з [36] і [40]. В якості показників 

експлуатаційної надійності вибрані найважливіші показники: безвідмовності 

𝜆(𝑡) =
φ (𝑡)

𝑃(𝑡)
 - інтенсивність відмов; або 𝑇 =

𝑡0

∫ 𝜔(𝜏)∙𝑑𝜏
𝑡0

0

 - напрацювання на відмову; 

ремонтопридатності 𝑇в = ∫ 𝜏 ∙ 𝜑
𝜏

0
(𝜏) ∙ 𝑑𝜏 - середній час відновлення.  

Обробка даних проводилася за допомогою методів теорії вірогідності і 

математичної статистики по наступних етапах. 

1. Первинна обробка статистичних даних. 

2. Визначення законів розподілу випадкової величини.  

3. Перевірка згоди досліджуваного розподілу з теоретичним у відповідності 

з [32].  

4. Оцінка параметрів закону розподілу.  

5. Визначення кількісних показників надійності по статистичних даних.  

Первинній обробці передує аналіз на рахунковість відмов, при якому 

встановлюється придатність статистичних даних для виконання основної задачі 

обробки. Із вихідних даних виключені величини, які різко виділяються. Отриманий 

варіаційний ряд експериментальних даних використано для побудови функції 

розподілу випадкової величини. Диференціальна функція розподілу показує, що 

випадкова величина в аналізованому варіанті розглядається експоненціальним 

законом. Перевірка узгодженості статистичної функції розподілу Р*(t) з 

теоретичним законом розподілу при допомозі критерію згоди x2 (Пірсона) 

підтвердило гіпотезу про експоненціальний закон розподілу.  

Розрахунок точкової оцінки параметрів законів розподілу у відповідності з 

ГОСТ 17509-72 «Надійність виробів машинобудування. Система збору і обробки 

інформації. Методи визначення точкових оцінок показників надійності по 

результатах спостережень» [42]. Точкова оцінка параметру інтенсивності відмов 

визначається по формулі: 

 

�̂� =
𝑁

∑ 𝑡𝑖
𝑛
𝑖=1

 ,      (33) 

 

де:  N - кількість відмов апаратів, шт; 

tі - напрацювання апарату, год.  

В Додатку 2 в якості прикладу наведені показники експлуатаційної 

надійності деяких АНН, що працюють у виробництві гарячого прокату.  



87 

 

 

Аналіз значної кількості відмов АНН в експлуатації показує, що основними 

причинами ненадійної роботи апаратів є. 

1. Недостатнє урахування конкретних вимог експлуатації до конструкцій 

апаратів, в першу чергу, у відношенні умов оточуючого середовища і режимів 

роботи. Ресурс і безвідмовність апаратів, які працюють в нормальних умовах, 

можуть бути достатніми, а тих же апаратів, що працюють в умовах, наприклад, 

підвищених концентрацій металевого пилу і великої кількості включень - 

абсолютно недостатній. Так, наприклад, вивчення роботи апаратів на Лозівському 

ковальсько-механічному заводі показало, що панелі АНН, які працюють на 

ковальсько-пресовому обладнанні в умовах високої концентрації металевого пилу 

і великої кількості спрацювань, дуже часто замінюються вже після одного року 

роботи. Причому багато апаратів повністю руйнуються, зокрема руйнуються їх 

магнітні системи. Водночас, подібні АНН, які встановлені в механічних цехах того 

ж заводу, працюють задовільно на протязі багатьох років.  

В зв’язку з цим, необхідно також відзначити відсутність загального підходу 

до показників надійності АНН. Якщо показники довговічності встановлені на всі 

апарати, то показники безвідмовності для багатьох АНН в технічних умовах не 

передбачені. Тим більше, що і ресурс в багатьох випадках встановлюється без 

достатнього обґрунтування. Вище приводились приклади того, що оговорений в 

ТУ ресурс значної частини таких апаратів, як автоматичні вимикачі, кнопкові 

вимикачі і магнітні пускачі використовуються набагато менше, ніж на 1% за десять 

років (що значно перевищує, встановлений, згідно [49], амортизаційний строк 

служби АНН – 5 років). З другого ж боку, безвідмовність багатьох апаратів явно 

недостатня.  

 Все це засвідчує про необхідність встановлення раціональних, економічно 

обґрунтованих, рівнів показників надійності на основі системного підходу, одним 

із важливих принципів якого є облік реальних режимів і умов експлуатації. Більш 

докладно це питання буде розглянуте в розділі 3.  

2. Недостатнє відпрацювання конструкції апаратів.  

 Конструкції окремих апаратів настільки недостатньо відпрацьовані, що вони 

виявилися майже непридатними до експлуатації. Це відноситься, в першу чергу, до 

командоконтролерів КП-1200 і кінцевих вимикачів КУ-701.  

3. Недостатня якість виготовлення апаратів.  
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Недостатня якість виготовлення є причиною значної частини відмов апаратів. 

Причому, навіть при високому рівні конструкторської розробки виробу. При цьому 

треба відзначити, що тут є як об’єктивні, так і суб’єктивні причини. При 

виробництві АНН відчувається недостача матеріалів високої якості, що, інколи, 

вирішальним чином відображається на весь апарат. Це відноситься, в першу чергу, 

до пластмас, ізоляції, контактних матеріалів. Мало високопродуктивного 

сучасного обладнання, що забезпечує потрібну точність виготовлення. 

Недостатньо високий рівень механізації і автоматизації складальних робіт, що 

також стримує підвищення якості. Є і суб’єктивні причини, значна частина яких 

може бути усунена використанням сучасних систем управління якістю продукції.  

4. Недостатній об’єм випробувань на надійність.  

Ця причина тісно пов’язана із згаданою вище відсутністю єдиного підходу до 

показників надійності. Підтвердження показників безвідмовності вважається 

зайвим і вартісним. Ось що пише, наприклад, один із провідних спеціалістів в 

області АНН проф. Р. С. Кузнєцов в [71]: «Кількісне визначення надійності АНН 

зіштовхується з великими труднощами, оскільки для того, щоб можна було зробити 

висновок про достатньо високий рівень її в загальному випадку при рівній 

вірогідності відмови, треба піддати спеціальним випробуванням занадто багато 

зразків (230 штук для висновку про надійність 0,99). Фактично при серійному 

виробництві, що знаходиться на високому рівні, і гарній конструкції цей, або 

навіть, більш високий рівень надійності досягається на основі випробувань дуже 

малого числа зразків».  

Треба відзначити, що такий підхід широко використовується на практиці. 

Так, В. А. Яковлєв у [148]мотивує випробування малого числа зразків «занадто 

високою вартістю випробувань». Таке заключення можна зробити тільки 

порівнявши додаткові втрати від ненадійності з додатковими затратами на 

випробування, що в [148] не робиться.  

Верстатні електромагніти змінного струму, які випускаються в кількості 

декількох сотень тисяч штук на рік випробовуються на надійність в кількості 

чотирьох штук за 2 роки. Якщо врахувати, що апарати працюють, як показало 

вивчення експлуатації, дуже ненадійно, то твердження про те, що такі 

випробування підтверджують вказаний у відповідних ТУ високий рівень показника 

безвідмовності, не можна назвати коректним.  
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Безумовно, організація і забезпечення відповідних випробувань є складною і 

не завжди вирішуваною в умовах конкретних підприємств технічною задачею. 

Проблему, на наш погляд, треба вирішувати по суті. Тим більше, що є відповідні 

приклади. Так, в [156] відзначається, що на підприємствах фірми ВВС (ФРН, яка 

виробляє 12 млн. АВ в рік, які «на протязі декількох років працюють без технічного 

догляду, що обумовлюється високими надійністю і якістю виготовлення апаратів. 

… Приблизно 0,1% апаратів, що випускаються (біля 1000 вимикачів на місяць) 

досліджується з «руйнуванням». Тобто випробування 230 АНН на надійність це ще 

і не так багато, коли вирішується настільки важливе питання, як якість продукції.  

Таким чином, встановлення економічно обґрунтованого рівня досліджень на 

надійність є дуже важливою задачею. З огляду на те, що це питання виходить за 

рамки даної роботи, в подальшому воно розглядатися не буде. 

 

2.3. Дослідження технічного обслуговування і ремонтів АНН.  

 

Вивчення технічного обслуговування (ТО) і ремонтів апаратів має двояке 

значення. З одного боку, воно необхідне для отримання інформації про відповідні 

затрати при вирішенні задачі вибору раціональних параметрів АНН. З іншої 

сторони, результати вивчення мають і самостійне значення для вдосконалення ТО 

і ремонтів в напрямку створення раціональної системи обслуговування АНН з 

урахуванням реальних умов, режимів і затрат в експлуатації, фактичної надійності 

і перспектив розвитку апаратів.  

Втрата машиною працездатності в процесі її експлуатації – невідворотній 

процес, швидкість якого визначається конструкцією машини і умовами її 

використання. Починаючи з певного моменту параметри машини перестають 

задовольняти умовам її нормального використання і вона починає потребувати 

відновлення втрачених функцій. В подальшому ця необхідність посилюється.  

Відновлення працездатності досягається шляхом технічного обслуговування 

і ремонту. Згідно ГОСТ 18322-73 «Системи технічного обслуговування і ремонту 

техніки» [51] ТО – це комплекс робіт для підтримки справності або тільки 

працездатності виробу при підготовці і використанні по призначенню, при 

зберіганні і транспортуванні. Ремонт же – це комплекс робіт для підтримки і 

відновлення справності чи працездатності.  
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Класифікація ТО і ремонтів електротехнічного обладнання наведена на рис. 

4. Треба відзначити, що для АНН капітальний ремонт не проводиться. 

 

 

Рис. 4. Класифікація ТО і ремонтів електрообладнання. 

 

Сучасний підхід до питань ТО і ремонту полягає, на наш погляд, в загальних 

рисах, в тому, що експлуатаційні фактори, що мають випадковий характер, є 

причиною раптових відмов (терміни надійності згідно [36] і [40]) і викликають 

непланові ремонти (терміни ТО і ремонту згідно [45]). Знос, старіння, деформація 

і зміна міцності призводять до поступових відмов і викликають необхідність в 

міжремонтному періодичному обслуговуванні і періодичному ремонті.  

Взагалі зміна технічного стану машини визначається сукупністю раптових і 

поступових відмов. Для характеристики їх впливу звичайно використовується 

функція вірогідності безвідмовної роботи.  

 

 P(t) = 1 – [1 - P1 (t)] [1 - P2(t)],      (34) 

 

де: Р1 (t) і Р2 (t) - вірогідність безвідмовної роботи при поступових і раптових 

відмовах.  

Закономірності зміни вірогідності безвідмовної роботи встановлюються на 

основі статистики відмов даного типу машин (вузлів, елементів).  

Розподіл вірогідності безвідмовної роботи окремої машини (вузла, елементу) 

при поступових відмовах підпорядковується, як правило, гамма-закону, а при 

раптових відмовах – експоненціальному закону. 

Щільність функції вірогідності безвідмовної роботи для гамма-закону буде 

ТО і ремонт 
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обслуговув

Поточний По потребі 

обслуговуван

Капітальний 
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 𝑃1(𝑡) =
1

(𝐾−1)!
∙ 𝜔𝑘 ∙ 𝑡𝑘−1 ∙ 𝑒−𝜔𝑡,    (35) 

 

де:  𝜔 - параметр потоку відмов; 

К - ціле число ушкоджень, що викликають відмову; 

t - час, що розглядається.  

На рис. 5 показано вплив виду функції щільності розподілу вірогідності 

безвідмовної роботи при поступових відмовах (вплив розсіювання строків служби, 

наприклад, елементів) на зміст планових ремонтів. 

 

 Рис. 5. Вплив розсіювання строків служби елементів на зміст планових ремонтів.  

 

То - періодичність ремонту машини; 

Тф1,Тф2 - фактичні строки служби елемента у випадку його ремонту при n-1 і 

n ремонті машини; 

Тср - середній строк служби.  

То - періодичність ремонту машини.  

 

Щільність функції вірогідності безвідмовної роботи при експоненціальному 

законі 
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 P2(t)  =  λ ∙ 𝑒−𝜆𝑡,      (36) 

 

де:  λ - інтенсивність відмов.  

Функція вірогідності безвідмовної роботи машини (вузла, елементу), тобто 

фактично функція зміни технічного стану, виразиться так: 

 

𝑃(𝑡) = 1 − ቂ∑
(𝜔∙𝑡)𝑘

𝐾!

∞
𝑘=2 ∙ 𝑒−𝜔∙𝑡ቃ.    (37) 

 

Поряд з факторами, які призводять до погіршення технічного стану машини, 

діють ТО і ремонти, які відновлюють технічний стан. При вирішенні задачі вибору 

раціональної структури ТО і ремонтів необхідно враховувати обидві групи 

факторів. Для цього використовують різні моделі змін технічного стану машин. На 

рис. 6 приведена одна із можливих моделей зміни технічного стану машини.  

 

Рис. 6. Модель зміни технічного стану машини. 

 

Необхідно відзначити, що при плануванні періодичності ТО і ремонтів на 

основі аналізу подібних моделей і виразів аналогічних (36) економічні фактори, як 

правило не враховуються, або враховуються не повністю. З іншої сторони, є роботи 

по встановленню раціональних міжремонтних періодів і циклів на основі 
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економічних міркувань. В якості критеріїв оптимальності при цьому 

використовуються, наприклад, мінімум затрат на ремонт, мінімум простоїв 

обладнання в ремонті, мінімум приведених затрат на одиницю напрацювання 

обладнання. Не торкаючись тут економічної сутності, переваг і недоліків 

використовуваних показників, відзначимо тільки, що в цих роботах не 

враховуються або враховуються недостатньо показники надійності, фактичні 

режими і умови експлуатації. Без врахування ж цих факторів навряд чи можна 

побудувати раціональну систему ТО і ремонту машин. Неможливо не погодитись з 

думкою, вираженою в [115] проф. А. С. Проніковим: «Здійснювана система 

ремонту машин є індикатором наших знань про надійність виробів». 

Таким чином, правильним при виборі раціональних міжремонтних періодів 

машин треба, очевидно, визнати такий підхід, який в достатній мірі враховує 

фактор надійності і побудований на правильному і достатньо повному 

економічному показнику (наприклад, мінімумі приведених затрат). Однак і такий 

підхід можна використати на практиці тільки для крупних машин, які 

випускаються індивідуально або невеликими серіями і які працюють в обмеженому 

числі відомих умов експлуатації. Для таких же відносно малих виробів, як АНН, 

що випускаються в кількості сотень тисяч штук по багатьох типах і які працюють 

на дуже великій кількості різного обладнання і в різних умовах і режимах 

експлуатації, навряд чи можна побудувати достатньо раціональну систему ТО і 

ремонту подібним чином. Наближатися до створення такої системи ТО і ремонту 

АНН можна тільки, на наш погляд, на основі спеціальних ресурсних і так званих 

кліматичних випробувань, які проводяться підприємствами-виробниками для 

визначеного числа відібраних «типових» умов і режимів експлуатації (наприклад, 

таких які приведені в параграфі 2. 1.), з урахуванням даних про їх експлуатацію. В 

реальних же умовах правильним кроком в правильному напрямі буде, на нашу 

думку, розумне вдосконалення існуючих систем ТО і ремонту АНН на основі 

вивчення фактичного використання апаратів, їх фактичної надійності, режимів і 

умов експлуатації.  

В ході досліджень були проаналізовані системи ТО і ремонту АНН на 

підприємствах машинобудування, зокрема, тракторного та сільськогосподарського 

і металургії, які здійснюються до сьогодні у відповідності з «Єдиною системою 

планово-попереджувального ремонту і раціональної експлуатації технологічного 

обладнання машинобудівних підприємств» [47], так званою «Волгоградською 
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системою ППР» [123] і «Положенням про планово-попереджувальний ремонт 

електрообладнання підприємств системи чорної металургії» [113].  

Треба відзначити, що практичні системи ТО і ремонту, використовуючи 

положення вказаних розробок не враховують можливість непланових ремонтів. 

Вище це питання вже розглядалося. Треба підкреслити, що такий підхід є дещо 

застарілим. З точки зору теорії надійності частина відмов (так звані раптові 

відмови) неминучі, а відповідно неминучий і неплановий ремонт. Інша справа, що 

частина відмов АНН, що приводить в даний час до непланового ремонту, по суті 

справи, не є раптовими, а викликані відсутністю необхідного планового ТО і 

планових ремонтів. Як показує вивчення питання, наприклад, в машинобудуванні, 

при існуючому стані справ до 60% всіх ремонтів АНН є неплановими. Причинами 

цього є як недостатня надійність деяких АНН і відсутність потрібного для 

проведення планових ТО і ремонтів електроремонтного персоналу, так і недоліки 

існуючих систем обслуговування і ремонтів апаратів. 

Головне у вирішенні проблем ТО і ремонтів АНН – це, безумовно, 

підвищення рівня надійності апаратів. Однак значні можливості є і в частині 

вдосконалення існуючих систем ТО і ремонту. Так, слабо враховується реальні 

умови і режими роботи апаратів. В машинобудуванні, наприклад, згідно [47] період 

між поточними ремонтами більшості АНН складають 6 місяців, а між середніми – 

12. Тільки при обробці чавуну і шліфуванні ці значення складають 2 місяці і 6 

місяців. Водночас, ніяк не враховується велика різноманітність інших умов і 

режимів експлуатації апаратів, в першу чергу у відношенні кількості включень. В 

параграфі 2.1 наводились, наприклад, дані про напрацювання АВ. Напрацювання 

однотипних АВ з 3-ї і 4-ї груп, відрізняються більше, ніж в сто разів. По існуючій 

же системі ППР їх планові ремонти проводяться з одною частотою, що явно 

невиправдано. Аналогічне положення і по багатьох інших однотипних апаратах, 

зокрема, як це видно з приведених в 2.1 даних – по КВ.  

Очевидно, що плановому обслуговуванню і ремонту треба піддавати, в 

першу чергу, інтенсивно працюючі АНН, які працюють в інших важких режимах і 

умовах на високопродуктивному обладнанні, або на обладнанні, від якого залежить 

успішне функціонування виробництва. Все таке обладнання на кожному 

підприємстві відоме. Однак для цього потрібно автоматизоване зберігання і облік 

інформації про види і кількість обладнання, про кількість АНН на ньому, про рух 

цього обладнання і режими його роботи, важливість в технологічному процесі. 
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Таке зберігання і облік інформації відносно нескладно організувати на будь-якому 

крупному підприємстві.  

Заважає, на наш погляд, вдосконаленню ТО і ремонтів АНН і прийнятий, 

наприклад, в машинобудуванні метод розрахунку затрат на планові ремонти з 

використанням категорій складності ремонту. В якості агрегата-еталона для 

електротехнічного обладнання, в тому числі для АНН, прийнято асинхронний 

двигун з короткозамкнутим ротором в захищеному виконанні потужністю 0,6 КВТ, 

що має 1-шу категорію складності. Для АНН, які встановлені в схемах 

металорізальних верстатів, автоматичних ліній, ковальсько-пресового і ливарного 

обладнання, категорія складності ремонту розраховується як: 

 

 RАнн = R2 + R3,       (38) 

 

де:  R2 = К∑ 𝑅1 + 0,08n1 - категорія складності ремонту панелі управління з 

апаратурою, розміщеною в електрошафах і пультах управління; 

R3 = 0,15n2 - категорія складності ремонту електроапаратури і 

електропроводки, розміщених безпосередньо на агрегаті.  

В свою чергу: 

  К = 0,3 - для обладнання з числом електродвигунів більше двох; 

 К = 0,1 - для обладнання з числом електродвигунів один або два; 

  R1 - категорія складності ремонту електродвигуна; 

  n1 - кількість апаратів в шафах; 

n2 - кількість електрообладнання і електроапаратури, встановлених 

безпосередньо на агрегаті.  

По підрахованих подібним чином категоріях складності АНН і шляхом 

видачі заданої кількості нормо-годин на одну ремонтну одиницю по кожному виду 

планового ремонту і визначають трудові затрати на планові ремонти. Матеріальні 

затрати по видах ремонтів враховуються у вигляді визначеного проценту від 

заробітної плати.  

Ще кілька десятків років в схемах обладнання працювало порівняно небагато 

доволі однотипних АНН і такий метод задовольняв вимоги практики, то зараз 

визначення затрат на ремонти АНН подібним чином не можна назвати 

обґрунтованим. Тепер значно зросла номенклатура, кількість і складність апаратів, 

що застосовуються. Спроба обґрунтувати значення величини ремонтної складності 
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АНН відносно агрегата - еталона - асинхронного електродвигуна потужністю 0,6 

КВТ, який немає нічого спільного з апаратами, не виглядає переконливим.  

Водночас, є можливість розрахунку трудових і матеріальних затрат на ТО і 

ремонти АНН на основі нормативно-довідкових матеріалів по відповідних затратах 

на конкретні типи апаратів, які працюють на різному обладнанні. Такі нормативно-

довідкові матеріали розроблені свого часу в НТУ «ХПІ». Відповідні дані отримані 

для широкої номенклатури АНН з розбивкою по елементах апаратів.  

Затрати на ремонти визначаються як: 

 

 Зт = Зо + Зпот + Зс,      (39) 

 

де:  Зо - затрати на огляди апарата (елемента); 

Зпот - затрати на поточні ремонти; 

Зс - затрати на середні ремонти.  

Затрати на ремонти складаються в загальному випадку із трудових, 

матеріальних і накладних витрат. Матеріальні затрати складаються із апаратів і їх 

елементів, які витрачаються при ремонтах. В матеріальні затрати також входять 

витратні допоміжні матеріали, які можна розрахувати по відповідних нормативах з 

[47] і [113].  

Річні затрати на огляди апарата визначаються як 

 

 Зо = 𝑛𝑜𝑖 ∑ (З𝑛𝑜𝑗 + Зн𝑜𝑗)𝑚
𝑗=1 ,     (40) 

 

 де:  nоі - кількість оглядів i-го апарата за рік (по [116] і [117]); 

  m - кількість елементів апарата, які підлягають огляду; 

  Зnoj - заробітна плата ремонтного робітника, який проводить огляд j-го 

елементу; 

  Зноj - відповідні накладні витрати.  

Заробітна плата ремонтних робітників  

 

 З𝑛о𝑗 = 𝑟𝑐г ∙ Пе=1
6 Ке ∙ ∑ 𝜏𝑜𝑗

𝑚
𝑗=1  ,    (41) 

 

де:  rсг - тарифна ставка ремонтного робітника-погодинника 4 розряду (в 

машинобудуванні); 
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Пе=1
6 Ке - добуток коефіцієнтів, які враховують зростання заробітної плати 

(наведено в [116] і [117]); 

 𝜏𝑜𝑗 - середній час огляду j-го елементу апарату.  

 Накладні витрати розраховуються як 

 

 Зноj = Кн ∙ Зnoj,       (42) 

 

де:  Кн - коефіцієнт накладних витрат.  

Річні затрати на поточні (малі) ремонти апарата 

 

Зпот = 𝑛т𝑖 ∑ (Зпт𝑗 + Знт𝑗)𝑘
𝑗=1 ,      (43) 

 

де:  nті - кількість поточних ремонтів і-го апарату за рік (по [116] i [117]); 

К - кількість елементів апарата, що підлягають поточному ремонту; 

Зnтj - заробітна плата ремонтних робітників, які виконують поточні ремонти 

(аналогічно (40)); 

Знтj - накладні витрати (аналогічно (41)).  

Річні затрати на середні ремонти апарата 

 

Зс = 𝑛с𝑖 ∑ (З𝑛𝑐𝑗 + Зн𝑐𝑗 + Р𝑗 ∙ Ц𝑗)𝑟
𝑗=1 ,    (44) 

 

де:  nci - кількість середніх ремонтів апарата за рік (по [116] і [117]); 

r - число елементів апарата, що підлягають середньому ремонту; 

Зncj - заробітна плата ремонтних робітників, що проводять середні ремонти 

(аналогічно (40)); 

Зн𝑐𝑗 – накладні витрати j-го елемента апарата (аналогічно (41)).  

  Рj - кількість замін j-го елемента апарата; 

Цj - ціна j-го елемента (згідно прейскуранта [114]).  

Затрати на непланові ремонти в загальному випадку також складаються із 

трудових і матеріальних затрат.  

 

 Зні = ∑ (З𝑛н𝑗 + Знн𝑗 + Змн𝑗) ∙ 𝑛н𝑗
𝑆
𝑗=1 ,     (45)  
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де:  Зnнj - заробітна плата ремонтних робітників, які виконують неплановий 

ремонт j-го елемента апарата (аналогічно (40)); 

Зннj - накладні витрати (аналогічно (41)); 

Змнj - матеріальні затрати на виконання непланового ремонта j-го елемента 

апарата (по [116] і [117]); 

nнj - кількість непланових ремонтів j-го елемента апарата за рік (по [116] і 

[117]); 

S - кількість елементів і-го апарата, які піддаються неплановому ремонту.  

Кількість непланових ремонтів при експоненціальному законі розподілу 

відмов визначається по формулі, аналогічній виразу (3.31), наведеному Я. Д. 

Плоткіним в [110].  

 

𝑛н𝑗 = 𝜆𝑗 ∙ Фд,       (46) 

 

де:  𝜆𝑗 - інтенсивність потоку відмов j-го елементу апарату;  

Фд - річний дійсний фонд часу обладнання, на якому працює апарат.  

Аналіз відмов, який проводиться шляхом фіксування непланових ремонтів, 

крім вихідної інформації для розрахунку відповідних затрат, дає також і важливі 

дані для вдосконалення конструкцій АНН. На рис. 7 в якості прикладу наведена 

структура непланових ремонтів контакторів КПД-121, які працюють на кранах 

дільниці завантаження цеху виробництва гарячого прокату.  

Отримані шляхом викладеного вище методу розрахунку значення трудових і 

матеріальних затрат на поточні, середні і непланові ремонти АНН використані 

авторами для розрахунку відповідних затрат по видах ремонтів для всіх апаратів, 

які працюють на конкретних моделях обладнання різних типів, Тобто, ці затрати 

визначені з урахуванням реального використання апаратів в конкретних машинах 

(по даних, які частково наведені, наприклад, в табл. 5). Результати цих розрахунків 

для 458 моделей металорізальних верстатів, які охоплюють біля 80% парку цього 

обладнання на вказаних в табл. 3 п’яти заводах, дані у вигляді коефіцієнтів затрат 

на поточні, середні і непланові ремонти АНН, наведені в Додатку 3. За одиницю 

прийнято трудові і матеріальні затрати на ремонти АНН найбільш 

розповсюдженого токарно-гвинторізного станка 1К62, які складають: по поточних 

ремонтах – 1,602 н-г, по середніх – 4,134 н-г, по непланових – 0,434 н-г.  
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Розрахунок по запропонованих коефіцієнтах дозволяє отримати об’єктивні 

дані про дійсно необхідний рівень трудових і матеріальних затрат на ремонти АНН. 

Метод розрахунку по одиницях ремонтної складності не може бути признано 

задовільним для сучасного високоавтоматизованого обладнання. Причому 

запропонований метод легко піддається машинному підрахунку.  

 

 

Рис. 7. Структура непланових ремонтів контакторів КПД-121, які працюють в 

умовах виробництва гарячого прокату. 

 1 – заміна гнучкого з’єднання після відгорання; 

 2 - заміна компенсатора після відгорання; 

 3 - заміна котушки після виткового замикання; 

 4 - регулювання провалу силових контактів; 

 5 - заміна блок-контактів; 

 6 - регулювання провалу блок-контактів; 

 7 - заміна пружини силових контактів; 

 8 - заміна силових контактів після відгорання; 

 9 - заміна контактора; 

 10 – ремонт магнітної системи; 

 11 – інші ремонти.  
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Зрозуміло, що покращення, навіть значне, розрахунку трудових і 

матеріальних затрат на ремонти АНН, не може змінити самого (недостатнього) 

рівня відповідних трудових і матеріальних ресурсів на проведення необхідних 

ремонтів. Однак воно дозволить значно краще і правильніше розподілити ці 

органічні ресурси у відповідності з істинними потребами і, тим самим, суттєво 

покращити діючу систему ремонту апаратів. Особливо це справедливо, якщо 

враховувати, як це пропонується вище, і дійсні умови і режими експлуатації. 

Запропонований метод розрахунку затрат і врахування умов і режимів роботи АНН 

може бути реалізовано за допомогою програми, яка враховує вплив обох факторів, 

а також важливість обладнання з точки зору забезпечення нормального 

проходження промислового процесу, на заплановану на визначений період систему 

ТО і ремонт. Крім іншого, це ще і пришвидшить планування ППР 

електрообладнання.  

Очевидно, що запропоноване удосконалення ТО і ремонтів АНН не може 

бути реалізовано поза всією системою ППР. Однак, ясно, що використовувана на 

підприємствах машинобудування система ППР застаріла. 

Перейдемо тепер до питання втрат у виробництві через відмови апаратів.  

 

2.4. Втрати, викликані відмовами АНН.  

 

Облік втрат, викликаних відмовами апаратів необхідний для визначення їх 

раціональних характеристик, зокрема, раціонального рівня показників надійності. 

В попередньому параграфі вже розглядалися втрати, які несе підприємство в 

результаті відмов АНН і викликаних ними непланових ремонтів. Однак відмови 

апаратів викликають і ряд інших втрат у виробництві, таких як брак продукції, що 

випускається, вихід із ладу обладнання, поломки інструменту, втрати, пов’язані з 

простоями обладнання через відмови АНН і інші втрати, пов’язані з конкретним 

використанням цих виробів. 

Таким чином, через відмови АНН погіршуються техніко-економічні 

показники роботи підприємств-споживачів апаратів. Знижується рівень 

продуктивності праці, зменшується об’єм випуску і реалізації продукції, падає 

величина розрахованого прибутку і рентабельності, а, відповідно, і зменшуються 

фонди економічного стимулювання. Дещо зростає собівартість через підвищення 
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експлуатаційних витрат. Погіршується використання основних фондів, 

зменшується величина амортизаційного фонду.  

З огляду дуже великої номенклатури АНН, а, відповідно, умов їх 

використання і можливих наслідків відмов, важко запропонувати універсальний 

підхід для розрахунку втрат при відмовах апаратів. Втрати через відмови 

конкретних апаратів повинні, очевидно, бути знайдені для визначених типових 

умов їх використання, в яких працює більша частина АНН даної серії. Однак і це 

не завжди можливо. Багато апаратів одного типу працює (як, наприклад, в 

машинобудуванні) в дуже відмінних умовах. Вирішення цієї проблеми в повному 

об’ємі можливо тільки в результаті спеціальних досліджень і створення нормативів 

втрат для окремих типів апаратів.  

Розглянемо деякі основні види втрат.  

1. Втрати від браку і зниження якості продукції через відмови АНН.  

Значення цих втрат залежить від ролі апарата в забезпеченні нормального 

протікання технологічного процесу. В одних випадках таких втрат практично 

немає, в інших же вони незначні і їх неможливо врахувати кількісно. В деяких 

виробництвах ці втрати достатньо великі. Так, наприклад відмова АНН в 

електроприводах клапанів, решіток і рольгангів прокатних станів приводить до їх 

«забурювання» і браку майже готової продукції». При цьому спостерігаються і 

великі простої станів. Свого часу, аналіз причин, які приводили до браку в 

сортопрокатних цехах №1 і №2 Криворізького металургійного заводу показав, що 

через відмови АНН в першому цеху в брак пішло 1190 т прокату, а в другому – 

1880 т. Втрати від браку в даному випадку складають: 

 

 П = N ∙ (Сц - См),      (47) 

 

 де:  N - кількість прокату, яка пішла в брак; 

Сц – фактична цехова собівартість 1 т прокату; 

См – ціна 1 т стального лому. 

В результаті розрахунку знаходимо величину втрат.  

Очевидно, що не всі відмови апаратів призводять до браку, а тільки 

відповідна їх частина. Тоді в самому загальному вигляді величину втрат від браку 

можна записати так:  
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 Зб = Кб ∙ Пб ∙ Фд ∙ ∑ 𝜆𝑖
𝑛
𝑖=1 ,     (48) 

  

де:  Кб - коефіцієнт, який враховує частку відмов, що призводять до браку; 

Пб - середня величина втрат від браку при одній відмові; 

Фд - дійсний фонд часу роботи обладнання; 

𝜆𝑖 - інтенсивність відмов і-го апарату; 

n - кількість апаратів, відмова яких може привести до браку.  

2. Втрати, пов’язані з простоями обладнання в результаті відмов АНН.  

В «Проекті методики визначення величини матеріальних втрат, які несе 

підприємство-користувач АНН в зв’язку з раптовими відмовами через 

ненадійність», розробленій в НТУ «ХПІ», рекомендується при визначенні цих 

втрат враховувати, зокрема, перевитрату умовно-постійних затрат у собівартості 

одиниці продукції, втрати від недоамортизації основного технічного обладнання, 

які не входять в умовно постійні витрати. Тобто, величина втрат від часу простою 

може бути визначена із виразу: 

  

 Пп = ΔУп + ΔА + ΔК,      (49) 

 

де:  ΔУп - умовно-постійні витрати;  

ΔА - величина недоамортизації основного технологічного обладнання; 

ΔК - додаткові капітальні вкладення в результаті години простою 

обладнання.  

В свою чергу: 

 ΔУп = С ∙ 𝛼1 ∙ ∆П,      (50) 

 

де:  С - повна собівартість одиниці випущеної продукції; 

𝛼1 - частка умовно-постійних витрат в собівартості продукції; 

∆П =
1

Фд
 - зниження об’єму виробництва в результаті простою обладнання 

протягом години.  

∆А =
Аоб+Аб

Фд
 ,      (51) 

 

де:  Аоб + Аб - сума річних амортизаційних відрахувань по технологічному 

обладнанню і будівлях.  
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∆К визначається в залежності від місця роботи АНН.  

Конкретні дослідження втрат від простоїв обладнання через відмови АНН 

показують, що вони досягають значних величин. Дані, які отримані в НТУ «ХПІ» 

показують, що простої верстатів і автоматичних ліній через відмови апаратів є 

суттєвими. Так, річні простої автоматичних ліній одного з цехів заводу складають 

210 годин або 7% дійсного фонду часу роботи обладнання. Річні простої 

автоматичних ліній ливарного виробництва іншого заводу складають з цієї причині 

190 годин.  

В металургії, як показали проведені дослідження, також значні втрати від 

простоїв через відмови АНН. В таблиці 9 наведені значення фактичних простоїв і 

невипущеної продукції через простої, викликані відмовами апаратів в декількох 

цехах металургійного заводу. 

Із таблиці 9 видно, що відмови АНН призводять до зниження випуску 

продукції. Відмови апаратів призводять до зупинок прокатних станів, затримки 

конверторного процесу, «тихого ходу» або навіть зупинки доменних печей.  

Значні втрати несе виробництво також і від простоїв різних допоміжних 

механізмів, Так, проведений хронометраж роботи електромагнітних кранів на 

дільниці завантаження чавуну доменного цеху на протязі 120 годин, показав, що 

простій кранів через відмови АНН склав за цей час 10,5 годин, при годинній 

продуктивності крана 48 т. Недовантажено 504 т чавуну, допущено 

понаднормативний простій вагонів і зірвано графік відвантаження металу іншим 

підприємствам.  

В табл. 10 викладено дані по питомому числу відмов АНН і питомого терміну 

простою через відмови апаратів на ряді автоматичних ліній, які приведені в статті 

А. І. Конюха «Про ефективність використання безконтактних рейкових вимикачів 

в автоматичних лініях» [65].  

 

Таблиця 9. Простої і недовипуск продукції цехів через відмови АНН. 

Цех Величина простою 

на основному 

технологічному 

процесі через 

відмови АНН, годин 

Недовипуск продукції 

 

тон/рік % до загального 

випуску 

Сортопрокатний №1 62 24600 0,825 

Сортопрокатний №2 119 19490 1,57 

Доменний №1 57,25 12678 0,14 

Конверторний №2 28,2 2320 0,097 
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Таблиця 10. Питома кількість відмов і питома тривалість простїв через 

відмови. 

Модель лінії Питома кількість 

відмов АНН,% 

Питома тривалість 

простою через відмови 

АНН,% 

ЛМ 16 22 31 

ЛМ 117 22 31 

ЛМ 118 22 31 

ЛМ 134 38 36 

ЛМ 135 22 32 

ЛМ 169 12 14 

ЛМ 173 38 37 

 

В згаданій роботі З. В. Тевліна [126] приводяться узагальнені дані по 

відмовах АНН на 7-и автоматичних ліній, які наведені в таблиці 11.  

 

Таблиця 11. Узагальнені дані по відмовах АНН на автоматичних лініях. 

Відносна кількість 

відмов АНН,% 

Відносний час 

відновлення АНН, % 

Середнє значення 

коефіцієнта питомих 

витрат, % 

10,1 30,1 16,5 

 

Інші дані свідчать про недостатню надійність АНН, зокрема, в 

металорізальних верстатах. Так К. М. Костюков і В. Н. Михалькевич в статті 

«Безконтактна електроавтоматика як ефективний засіб підвищення надійності 

верстатів-автоматів» [66] пишуть: - «Багаторічні статистичні дані про відмови 

верстатних електроапаратів показали, що найменшу надійність мають контактні 

АНН, на долю яких приходиться до 88% всіх відмов верстатів-автоматів».  

В підсумку необхідно відзначити, що результати техніко-економічних 

досліджень, викладені в розділі 2 свідчать про те, що: 

1) значна частина АНН, які працюють на технологічному обладнанні 

машинобудівних і металургійних підприємств мають запас по використанню 

основних параметрів – струму, напруги, кількості ланцюгів, ресурсу і комутаційної 

здатності; 

2) основними причинами низької експлуатаційної надійності АНН є 

недостатнє врахування фактичних умов і режимів використання апаратів, 

недостатнє відпрацювання їх конструкцій і незадовільна якість виготовлення; 
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3) є реальні можливості вдосконалення систем ТО і ремонту АНН через 

покращення розрахунку витрат на ремонти і врахування фактичних режимів 

роботи апаратів і важливості обладнання, на якому вони працюють; 

4) є значні втрати при відмовах АНН, в першу чергу, через брак продукції, 

простої обладнання і необхідність непланового ремонту апаратів.  

Наведені результати досліджень будуть використані в розділі 3.  
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РОЗДІЛ 3. ДЕЯКІ ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВИБОРІ РАЦІОНАЛЬНИХ 

ПАРАМЕТРІВ АНН. 

 

3.1. Вибір раціональної кількості варіантів АНН.  

 

Відомо, що кожен тип АНН складається із ряду типорозмірів. В зв’язку з цим 

проблема вибору раціональних параметрів АНН полягає в знаходженні 

раціональних параметрів економічно обґрунтованих кількостей варіантів 

(більшого чи меншого ніж існуючий).  

Тобто, задача що формується як вибір раціональних параметрів АНН, 

перетворюється, як правило, на практиці в задачу визначення раціональних 

параметрів декількох варіантів апаратів одного типу і визначення раціональної 

кількості цих варіантів. Причому в різних апаратах одного типу може мінятися як 

один, так і декілька параметрів. Зрозуміло, що при цьому міняється і конструкція 

апарата. Фактично така задача є «модифікованим» варіантом задач оптимізації 

одномірного чи багатомірного параметричного ряду, які розглядалися при аналізі 

робіт по економічному проектуванню.  

Як було вже сказано, в роботах по цьому питанню основна увага приділяється 

розробці числових методів вирішення задачі, а «умови використання» 

приймаються, як правило, заданими. Викладений же підхід базується на вивченні 

«умов використання», тобто, в першу чергу, реальних умов і режимів експлуатації 

апаратів, які і визначають їх конструкцію. Під вивченням реальних режимів 

розуміється визначення вимог до основних параметрів АНН і фактичного 

використання цих параметрів. Ряду ж, в тому значенні, в якому він розуміється в 

роботах по оптимізації параметричних рядів, при вирішенні задачі вибору 

раціональної кількості варіантів конкретних апаратів не буде. В згаданому смислі 

задача оптимізації параметричного ряду для АНН може виникнути, якщо 

розглядати більш загальний випадок заповнення широкого діапазону визначеного 

параметра (параметрів) апаратами декількох типів. Так, наприклад, захист 

електрообладнання в проміжку струмів від 0 до 630 А забезпечують шість тільки 

основних типів АВ. Однак в даному випадку мова йде про більш вузьку задачу – 

вибору раціональної кількості варіантів тільки одного типу апарата. Більш загальна 

ж задача (така, наприклад, як у випадку з АВ) може бути вирішена, на нашу думку, 

тільки послідовним вирішенням окремих задач.  
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Викладений підхід передбачає при вирішені задачі, зокрема, вибір 

раціональної кількості варіантів АНН також і у відношенні показників надійності 

– безвідмовності, довговічності і ремонтопридатності. Зазвичай же показники 

надійності при оптимізації параметричних рядів не враховуються. В даній роботі 

вибір раціональної кількості варіантів апаратів у відношенні цих показників 

рекомендується проводити в визначеній послідовності. Докладніше це питання 

буде розглянуто нижче.  

Як показали теоретичні і практичні дослідження даної проблеми, при 

вирішенні задачі техніко-економічного обґрунтування вибору раціональної 

кількості варіантів АНН можна виділити десять основних етапів.  

1. Встановлення номенклатури головних параметрів АНН і вибір основних 

параметрів по яких проводиться визначення раціональної кількості варіантів 

апаратів.  

2. Визначення кількісних значень реального використання основних 

параметрів АНН на значній вибірці в умовах експлуатації.  

3. Визначення кількісної потреби в АНН для конкретних параметрів і 

реально можливого їх діапазону.  

4. Визначення перспектив використання основних параметрів апаратів на 

визначений відрізок часу.  

5. Визначення витрат на виготовлення варіантів АНН, вузлів і елементів, 

конструкції яких можуть мінятися при зміні конкретних параметрів.  

6. Визначення експлуатаційних затрат по реально можливих варіантах 

конструкції АНН.  

7. Аналіз зміни затрат на виготовлення можливих варіантів АНН в 

залежності від об’єму їх випуску.  

8. Аналіз зміни експлуатаційних затрат при збільшенні і зменшенні 

кількості варіантів.  

9. Визначення критерію вибору раціональної кількості варіантів апаратів.  

10. Вибір раціональної кількості варіантів АНН.  

Зупинимося більш детально на змісті приведених вище етапів вибору 

раціональної кількості варіантів апаратів низької напруги.  

1. Встановлення номенклатури головних параметрів АНН і вибір основних 

параметрів, по яких проводиться визначення раціональної кількості варіантів 

апаратів.  
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Очевидно, що вирішення задачі вибору раціональної кількості варіантів АНН 

треба починати з вибору основних (основного) параметрів апаратів. Вибрані 

параметри повинні максимально в повній мірі визначати конструкцію АНН.  

Номенклатура основних параметрів значною мірою залежить від типу 

апарата. Однак відомо, що для переважної більшості апаратів основними 

параметрами, які практично повністю визначають їх конструкції є: струм, напруга, 

кількість ланцюгів, показники надійності і комутаційна здатність. Вище 

відзначалося, що дослідження комутаційної стійкості АВ і КВ в експлуатації 

показало, що існуючі конструкції цих апаратів мають значний запас по цьому 

параметру. Однак для визначення кількісних значень необхідні спеціальні 

дослідження і проведення дуже громіздких розрахунків струмів короткого 

замикання, що виходить за рамки даного дослідження. До отримання відповідних 

даних параметр комутаційної здатності можна прийняти незмінним по варіантах. 

До того ж інші параметри – струм, напруга, кількість ланцюгів і показники 

надійності достатньо повно характеризують конструкції АНН і, в основному, 

визначають їх собівартість. Тому, вказані характеристики можуть бути вибрані в 

якості основних при вирішенні задачі вибору раціональної кількості варіантів 

апаратів.  

2. Визначення кількісних значень реального використання основних 

параметрів АНН на представницькій вибірці в умовах експлуатації.  

Дослідження використання основних параметрів апаратів докладно 

розглядалося в розділі 2. Тому тут зупинимось на головних моментах. Кількісні 

значення струму АНН були докладно вивчені для АВ і КВ, які працюють, зокрема, 

на 1037 моделях металорізальних верстатів. Ця кількість моделей складає більше 

80% всього парку верстатів вітчизняного виробництва на досліджених п’яти 

машинобудівних заводах і покриває більше 80% всього випуску верстатів. В 

залежності від того, де працюють апарати (в силовій структурі чи в структурі 

управління) значення струму визначались або по величині відповідних струмів 

навантаження електричних двигунів, або в результаті аналізу схем управління і 

використання потужності електромагнітних апаратів, а також шляхом 

безпосередніх замірів в мережах управління електричних схем обладнання.  

Кількісні значення напруги і використаних ланцюгів визначались шляхом 

аналізу відповідних принципових і монтажних схем. Значення безвідмовності і 

ремонтопридатності були отримані шляхом виконання науково-дослідної роботи.  
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 Для визначення вимог до показника довговічності АНН – ресурсу, проведено 

спеціальну роботу, в результаті якої були отримані дані для АВ і КВ. Причому, для 

АВ, наприклад, отримані такі дані для більш ніж 80% випуску верстатів. Вони 

придатні для аналізу необхідного ресурсу цих апаратів і для іншого обладнання. 

3. Визначення кількісної потреби в АНН для конкретних параметрів і реально 

можливого їх діапазону.  

В роботі така кількісна потреба в АНН для визначених параметрів 

знаходилась наступним чином. Кількість АНН і фактичні значення використання 

відповідних параметрів знайдені викладеним вище способом для конкретних 

моделей. Визначається загальне і питоме використання АНН по конкретних 

значеннях параметрів чи діапазонів параметрів. Так, зокрема, були визначені 

кількісні потреби на певні значення параметрів АВ і КВ, які використовуються в 

верстатобудуванні.  

Для вирішення цієї задачі можна також використати статистичні методи. В 

умовах стабільної потреби, коли проявляються тільки випадкові коливання попиту, 

використовується метод середніх величин. При нестабільній потребі може бути 

використано метод експоненціального згладжування. В цьому випадку потреба 

визначається по базових величинах часових значень потреби, згладжених при 

допомозі ковзної середньої. Для цієї мети можна використати, також, методи 

кореляційного аналізу і методи експертних оцінок.  

4. Визначення перспектив використання основних параметрів на певний 

відрізок часу.  

Вирішення цієї задачі повинно проводитись конкретно для кожного окремого 

АНН з урахуванням можливого розвитку конструкцій обладнання, на якому, в 

основному, використовується даний тип апарата. Повинні також братися до уваги 

можливі зміни матеріалів, технології і принципів конструювання АНН з 

урахуванням тенденцій розвитку світового електроапаратобудування, в тому числі, 

і через аналіз патентної інформації.  

При визначенні перспектив використання основних параметрів апаратів 

можуть бути використані відповідні методи прогнозування, викладені, наприклад 

в «Основних методичних положеннях по прогнозуванню розвитку 

машинобудівних підприємств» [100] і «Типовій методиці прогнозування якості 

продукції масового виробництва» [131].  
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Приводимо приклад практичного аналізу перспектив використання АНН у 

відношенні одного із важливих параметрів - струму.  

Якщо взяти конкретний апарат - КВ, то аналіз показує, що вимоги до його 

струму, наприклад, будуть визначатися тенденцією зміни напруги ланцюгів, в яких 

працюють ці АНН і зміною потужностей, які споживаються електромагнітними 

апаратами, в мережах яких працюють КВ. Приведені в таблиці 1 Додатку 1 

результати досліджень показують же, що переважна більшість КВ (біля 94%) 

використовуються в мережах ⁓110 В і = 24 В. В зв’язку з тим, що ці напруги є 

основними напругами ланцюгів управління, рекомендованими Міжнародною 

електротехнічною комісією, перехід на які в даний час завершується в більшості 

країн світу, треба визнати, що в найближчі роки вони не будуть змінені. Тим 

більше, що вказані напруги відповідають перспективним вимогам техніки безпеки, 

якій зараз приділяється особлива увага при проектуванні електроустановок в 

зв’язку з появою в багатьох країнах нових жорстких стандартів, що регламентують 

її правила. Що стосується можливої зміни значення потужності, що споживається 

основними типами електромагнітних апаратів, то, як показав аналіз декількох 

різних типів АНН, які змінилися за останні десятиліття, вони мають стійку 

тенденцію до зменшення. Це пов’язано з вдосконаленням методів розрахунків 

апаратів і покращенням характеристик матеріалів, що використовуються у 

виробництві, така тенденція, очевидно, збережеться і в майбутньому. Отже, вимоги 

до величини струму КВ будуть залишатися на тому ж рівні або навіть 

зменшуватись. Це означає, що результати досліджень, які наведені в таблиці 2 

Додатку 1 можна використати при вирішенні задачі техніко-економічного 

обґрунтування вибору раціональної кількості варіантів перспективних серій КВ у 

відношенні розглянутого параметру.  

5. Визначення затрат на виготовлення варіантів АНН, вузлів і елементів, 

конструкції яких можуть змінитися при зміні конкретних параметрів.  

Затрати на виготовлення АНН, вузлів і елементів визначають по фактичних 

даних підприємств-виробників, з урахуванням рекомендацій викладених, 

наприклад, в роботі М. М. Черноудова і Н. М. Юрьєва «Планування і 

калькулювання собівартості промислової продукції [142] і « Методиці визначення 

трудомісткості виготовлення нової продукції» [80].  

В тому випадку, якщо конструкції АНН, їх вузлів і елементів суттєво 

відрізняються від існуючих, при визначенні затрат на виготовлення 
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використовують нормативно-параметричні методи, які дозволяють встановити 

собівартість виробів в залежності від техніко-економічних показників. Такі методи, 

наприклад, докладно розглянуті в проаналізованій в розділі 1 книзі М. І. Іпатова 

[50].  

6. Визначення експлуатаційних затрат по можливих варіантах конструкції 

АНН.  

Методи розрахунку основних статей затрат на експлуатацію АНН докладно 

розглянуті в розділі 1. Треба відзначити, що зміна експлуатаційних затрат по 

варіантах буде мати місце, в основному, в тому випадку, якщо ці варіанти 

відповідають конструкціям АНН з різними значеннями показника надійності. 

Методи розрахунку відповідних статей експлуатаційних затрат викладені в 

параграфах 2. 3 і 2. 4. У випадку ж різних варіантів АНН по інших основних 

параметрах - струму, напрузі і кількості ланцюгів, затрати на експлуатацію (за 

винятком амортизаційних відрахувань при зміні ціни апаратів) практично мінятися 

не будуть. Аналогічне положення матиме місце і при зміні кількості варіантів АНН 

у відношенні одного із показників надійності - довговічності (ресурсу). Це 

пов’язано з тим, що апарати з різним рівнем показника довговічності повинні 

використовуватися у відповідних режимах роботи. Рівень безвідмовності буде, в 

середньому, один і той же, що повинно мати місце при однакових і стабільних 

умовах виробництва і контролю АНН різних варіантів по рівню довговічності.  

Така передумова повинна мати місце на практиці, оскільки зараз 

виготовлення апаратів однієї величини певного типу проводиться, як правило, на 

одному заводі. В гіршому випадку, тільки незначна частка АНН однієї величини 

даного типу виготовляється не на основному підприємстві.  

Для окремих апаратів можна врахувати деякі зміни затрат в експлуатації при 

варіюванні і таких параметрів, як струм і кількість ланцюгів. Однак, як правило, 

цими змінами експлуатаційних затрат можна знехтувати.  

Експлуатаційні витрати різних варіантів АНН також можуть бути визначені 

за допомогою методів економічної статистики, в першу чергу, методами 

кореляційного аналізу.  

7. Аналіз зміни затрат на виготовлення можливих варіантів АНН в залежності 

від об’єму їх випуску.  

Дослідження використання параметрів апаратів, результати якого викладені 

в розділі 2, свідчать про те, що реально може розглядатися тільки обмежена 
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кількість різних варіантів апарата по одному параметру. Спільне врахування 

декількох параметрів збільшує можливе число варіантів виготовлення. Однак є 

підстави передбачати, що навіть в цьому випадку кількість різних варіантів не буде 

великою. Тим більше, що у цих різних варіантів більша частина елементів буде 

зберігатися однією й тією ж, тобто серійність виготовлення знизиться (у нас має 

місце цей випадок) тільки для частини вузлів і елементів.  

Якщо ж врахувати, що введення додаткових виконань АНН дає економію 

матеріалів, то фактично зменшення серійності якщо й буде, то не дуже значне. При 

випуску досліджуваних, в першу чергу, АВ, КВ і магнітних пускачів від 2∙105 до 

3∙106 штук збільшення серійності наприклад, в 2 рази не приведе до суттєвого 

зниження собівартості.  

Однаке, ця проблема вимагає додаткового вивчення для конкретних випадків 

зміни кількості варіантів реальних апаратів.  

8. Аналіз зміни експлуатаційних витрат при збільшенні і зменшенні кількості 

варіантів АНН.  

Що стосується варіантів АНН у відношенні струму, напруги і кількості 

ланцюгів, то можна відзначити, що збільшення їх числа приводить до зменшення 

експлуатаційних витрат. Це пов’язано з тим, що для задоволення однієї й тієї ж 

потреби в експлуатації може бути використано апарат з меншими значеннями 

параметрів, а, значить, і менш вартісний. Що стосується показника довговічності, 

то тут те ж саме, що і в попередньому випадку. Для задоволення необхідної потреби 

в одному й тому ж ресурсі, при великій кількості варіантів може бути використано 

більш дешевий варіант з меншим розрахунковим значенням цього параметру. 

Відносно інших показників надійності-безвідмовності і ремонтопридатності, треба 

відзначити, що в цьому випадку значення має тільки їх абсолютна величина. Чим 

вища безвідмовність і краща ремонтопридатність (тобто, в першу чергу, менший 

середній час відновлення), тим менші затрати в експлуатації.  

9. Визначення критерію вибору раціональної кількості варіантів апаратів.  

В якості критерію для вибору раціональної кількості варіантів АНН 

вибираємо показник «приведені затрати», який відображає зміну суспільно 

необхідних затрат на виробництво і експлуатацію по варіантах техніки.  

Для вирішення цієї задачі показник має вигляд:  

 

 Зк = ∑ (𝐶𝑗 + 𝐸н ∙ 𝐾𝑗) ∙ 𝑁𝑗
𝑘
𝑗=1 ,     (52) 
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де:  Зк - приведені затрати по всіх варіантах виконань;  

Сj - в даному випадку затрати на експлуатацію j-го варіанту апарата; 

Kj - для розглянутої задачі оптова ціна j-го варіанту апарата; 

k - кількість розглянутих варіантів апарата; 

Nj - річний випуск j-го варіанта апарата.  

10. Вибір раціональної кількості варіантів АНН.  

Приведені затрати розраховуються по кожному з порівнюваних варіантів 

виконання. Раціональним буде така кількість варіантів, у якої 

 

 ∑ (𝐶𝑗 + 𝐸н ∙ 𝐾𝑗) ∙ 𝑁𝑗
𝑘
𝑗=1 → 𝑚𝑖𝑛,    (53) 

 

В цій роботі така задача розглядається як багатопараметрична, тобто 

одночасно можуть мінятися як один, так і декілька параметрів апарата. В 

загальному вигляді задачу можна вирішити тільки приблизно і отримання такого 

рішення пов’язане зі значними труднощами. Однак, на практиці для АНН немає 

великої необхідності його добиватися. Як показали, наприклад, викладені в розділі 

2 дослідження, для конкретних апаратів кожен з параметрів може приймати тільки 

визначену обмежену кількість основних варіантів чи діапазонів основних варіантів. 

У відповідності з цим, по кожному з параметрів можна знайти технічні рішення, які 

відповідають певному числу варіантів даного параметра.  

В такій постановці вираз (52) можна записати так: 

 

∑ ∑ (𝐶𝑧𝑖 + 𝐸н ∙ 𝐾𝑧𝑖) ∙ 𝑁𝑧𝑖
𝑚
𝑖=1

𝑛
𝑧=1 → 𝑚𝑖𝑛,     (54) 

 

де:  n - кількість основних параметрів, які характеризують апарат; 

m - кількість варіантів зміни параметра.  

При отриманні відповідних даних по кожному із параметрів і по варіантах 

зміни параметрів, задача може бути вирішена методом повного перебору. В більш 

складному випадку задача може вирішуватися методом повного перебору з 

використанням обчислювальної техніки чи методом направленого відбору. Таким 

чином може бути отримана якщо не оптимальна, то у всякому разі раціональна 

кількість повних наборів параметрів, тобто, іншими словами, раціональна кількість 

варіантів АНН.  
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Зупинимося тепер на питанні вибору раціональної кількості варіантів АНН у 

відношенні показників надійності – безвідмовності, довговічності і 

ремонтопридатності.  

Стосовно показника довговічності відзначимо, що в розглянутих роботах по 

даній проблемі під «оптимальним» строком служби машин (один із показників 

довговічності) розуміють такий строк служби, який забезпечує мінімум затрат на її 

придбання і експлуатацію. Водночас машина розглядається і досліджується 

повністю на етапі експлуатації поза процесом її створення. Машина приймається 

такою, якою вона є. Однак для більшої частини машин, вузлів і деталей є 

можливість для вар’ювання їх довговічністю на етапі розробки. Водночас, затрати 

також міняються. Крім того, регламентація довговічності може бути проведена 

тільки для певних умов експлуатації.  

Тому, правильніше, на наш погляд, приводити конструкцію у відповідність з 

раніше заданою довговічністю в певних умовах експлуатації. Для показників 

безвідмовності і ремонтопридатності, які власне і визначають затрати в 

експлуатації, також повинні встановлюватися кількісні значення на етапі розробки.  

Вже відзначалося, що необхідна довговічність АНН визначається як їх 

конкретними функціями в схемах управління і захисту машин, так і довговічністю 

самих машин. Причому, як показано в розділі 2, для таких АНН як АВ і КВ, в 

результаті досліджень було виділено декілька груп необхідного ресурсу, який, в 

першу чергу, залежить від функцій цих апаратів, і, в значно меншій мірі, від строку 

служби обслуговуваних машин. Останнє і дозволило отримати дані про необхідну 

довговічність АВ і КВ з високою достовірністю.  

Все це дає можливість розглядати вибір довговічності АНН як вибір 

раціональної кількості варіантів апаратів у відношенні цього параметру. 

Визначення раціональної кількості варіантів АНН може бути проведено одночасно 

з відповідним визначенням раціональної кількості варіантів у відношенні струму, 

напруги, кількості ланцюгів.  

Вибір же раціонального рівня безвідмовності і ремонтопридатності повинен 

проводитися як наступний етап, коли у відібраних раніше варіантах варіюються ці 

показники і знаходиться їх раціональний рівень.  

Більш простим є випадок, коли раціональні значення показників 

безвідмовності і ремонтопридатності визначаються на одному варіанті апарату з 

відібраними раніше іншими характеристиками, які можна вважати раціональними. 
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Причому, якщо загальний рівень довговічності апарата визначається викладеним 

вище способом раніше, то раціональний рівень довговічності його елементів (для 

АНН, що ремонтується) може визначатися спільно з показниками безвідмовності і 

ремонтопридатності.  

В розділі 2 було проведено вибір основних параметрів апаратів і знайдено 

розподіл їх реального використання для декількох типів АНН. Однак для вибору 

раціональної кількості варіантів апаратів цього недостатньо. Необхідно мати 

залежність зміни затрат на відповідні елементи апаратів (або хоча б вагові 

характеристики) при зміні основних параметрів. Для їх отримання необхідні 

спеціальні лабораторні дослідження. Зараз є тільки розрізнені дані такого роду. Це 

і не дозволяє в роботі вирішити задачу вибору раціональної кількості варіантів, 

наприклад КВ, в достатньо повному об’ємі, хоча необхідні для цього дані і 

отримані (вони викладені в розділі 2 і Додатку 1).  

Проте, вже тут на основі отриманої інформації може бути достатньо коректно 

вирішена більш часткова задача вибору раціональної кількості варіантів КВ КЕ-11 

у відношенні одного із головних їх параметрів – кількості необхідних ланцюгів.  

У відповідності з викладеним вище проведемо необхідний аналіз.  

Як вже було сказано, в якості параметру, по якому проведено визначення 

раціональної кількості варіантів, вибрано параметр необхідної кількості ланцюгів 

КВ КЕ-011. В даний час цей апарат виготовляється в дволанцюговому виконанні в 

усіх варіантах.  

Як засвідчують дані, які приведені в параграфі 2. 1 і таблиці 1 Додатку 2 у 

вказаних КВ в схемах металорізальних верстатів використовується як один, так і 

обидва ланцюги. Причому в одноланцюговому виконанні використовується 73,19% 

всіх кнопок. Загальна кількість кнопок, які використовуються на проаналізованих 

верстатах визначена у відповідності з даними про кількісне їх використання в 

схемах конкретних моделей і даними про випуск верстатів цих моделей. Потреба в 

КВ КЕ-011 в одноланцюговому варіанті визначена в 1,15 млн. штук.  

Для визначення перспектив використання даного параметра проводився 

відповідний аналіз в схемах верстатів різних років випуску. При значному 

зростанні використання КВ, питоме їх використання в одноланцюговому і 

дволанцюговому варіантах змінюється мало. Причому в останній час в зв’язку з 

необхідністю економії мідного монтажного дроту кількість використовуваних 

ланцюгів КВ навмисно зменшують (особливо в універсальних верстатах, які 
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випускаються великими серіями). Таким чином, отримані дані з достатньою 

достовірністю можна використовувати на практиці. При цьому, у зв’язку з 

дефіцитом КВ, не буде значної зміни серійності випуску тих елементів, які будуть 

вилучені з конструкції. Це, в першу чергу, контакти КВ, які складаються з 

дефіцитних латуні і срібла.    

Експлуатаційні затрати по можливих варіантах в даному випадку значно не 

зміняться. В зв’язку з вилученням контакта в КВ одноланцюгового варіанта можна 

навіть чекати деякого зниження цих затрат. Однак цей фактор в даному випадку 

можна не враховувати. Очевидно, що тут задача зводиться до аналізу затрат на 

виготовлення КВ по двох можливих варіантах. Такий аналіз полегшується тією 

обставиною, що переважна більшість КВ КЕ-011 виготовляється одним 

підприємством.  

 В одноланцюговому варіанті КВ вдвоє зменшується кількість біметалевих 

контактів, кількість латунних деталей (стойки і місточки контактні). На 30% 

зменшується витрата пластмас і в два рази зменшується кількість кріплення для 

дротів, якими подається струм.  

Значно вагоміші результати можуть бути отримані при виборі раціональної 

кількості варіантів КВ у відношенні інших їх основних параметрів, для чого 

необхідні дослідження характеру змін вагомих характеристик апаратів від цих 

параметрів.  

Аналогічним чином може бути проведено вибір раціональної кількості 

допоміжних контактів магнітних пускачів на основі даних, які наведені в табл. 8.  

Дослідження ТО і ремонтів АНН, зокрема, в машинобудуванні, свідчить про 

те, що незадовільний стан в цій області спричинений, в першу чергу, недостатнім 

рівнем надійності апаратів у конкретних умовах експлуатації. Такий стан 

спричинений, на наш погляд, тим, що в даний час рівні показників надійності АНН 

встановлюють, зокрема, без достатнього економічного обґрунтування. Відсутність 

економічної оцінки недостатньо надійної роботи апаратів призводить до того, що 

для значної частини АНН в технічних умовах немає дуже важливого показника 

надійності-безвідмовності, який в першу чергу і визначає затрати на їх 

експлуатацію. В свою чергу, відсутність самого показника безвідмовності чи 

економічного обґрунтування його рівня, дозволяє підприємствам-виробникам не 

підтверджувати його. 
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Витрати на планові ТО і ремонти описуються формулами (40), (43) і (44). 

Крім нормативних матеріалів [146] і [147] для визначення кількості оглядів, 

поточних і середніх ремонтів – визначення noi, nпті, nci можна застосувати і 

теоретичний підхід, викладений в [99]. Згідно [99], оптимальний інтервал між 

поточними ремонтами (τптоп) визначається по формулі: 

 

τптоп=η∙ τпт,        (55) 

 

де:  τпт – існуючий міжремонтний інтервал, при якому визначаються показники 

надійності і витрати на ремонти, міс.; 

 η – відносний показник оптимальності існуючого міжремонтного інтервала. 

 У свою чергу: 

 

𝜂 = √
1

𝐾𝑦∙𝜔
∙

𝑍пт

𝑌
+

𝐾д

𝐾𝑦
,      (56) 

 

де: Ky – коефіцієнт усунення випадкових накопичених відмов при поточних 

ремонтах; 𝐾д – коефіцієнт додаткових прироблених відмов, які вносяться 

поточними ремонтами; Y – середні втрати від однієї відмови; 𝑍пт – питомі витрати 

на поточні ремонти; 𝜔 – параметр потоку відмов в існуючих умовах експлуатації. 

 В [99] наводяться значення коефіцієнтів Ky і 𝐾д. Відповідно до викладеного, 

оптимальна кількість поточних ремонтів знаходиться так: 

 

𝑛птоп =
Т

𝜏пті∙𝜂
,       (57) 

 

де Т = 12 міс. 

У зв’язку з тим, що в системах ППР у машинобудуванні і металургії кількість 

середніх ремонтів кратна кількості поточних, а кількість поточних ремонтів кратна 

кількості оглядів, то оптимальна кількість середніх ремонтів і оглядів визначається 

аналогічно: 

 

𝑛сіоп =
Т

𝜏сі∙𝜂
.       (58) 
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𝑛оіоп =
Т

𝜏оі∙𝜂
.       (59) 

 

 Вирази (57-59) дають раціональне значення кількості поточних, середніх 

ремонтів і оглядів у залежності від реального показника безвідмовності (параметра 

потока відмов). В той же час, при аналізі можливих варіантів конструкції апаратів 

можуть розглядатися варіанти елементів з різною довговічністю, що в деяких 

випадках повинно враховуватися при плануванні ТО і ремонтів. Тому введемо 

показник Zj, який характеризує можливу зміну режиму ТО і ремонтів при зміні 

довговічності елементів апарата. Кількість планових ТО і ремонтів визначається 

зносом елементів, які комутують. Тому: 

 

𝑍𝑗 =
Хб

Х𝑗
,       (60) 

 

Де:  Хб – довговічність базового елемента, циклів ВВ; Х𝑗 – довговічність j-го 

варіанта елемента апарата, циклів ВВ. 

 Режим планових ТО і ремонтів елемента може бути змінено, якщо окреглене 

значення 
Хб

Х𝑗
 буде в ціле число разів більшим за вираз 

Т

𝜏∙𝜂
. З урахуванням цього, 

вирази (40), (43-44) можна записати так: 

 

Зпт=
Т

𝜏пт𝑖⋅𝜂
∑ 𝑍𝑗

𝑗=𝑘
𝑗=1 ⋅ (𝑟ТС ⋅ 𝜏пт𝑗

⋅ 𝐾2 ⋅ 𝐾3 + 𝑟𝑇𝐶 ⋅ 𝜏пт𝑗 ⋅ 𝐾3 ⋅ 𝐿),  (61) 

 

де:  𝜏пт𝑗
 - середній час поточного ремонту j – го елемента апарата, год; 

К2 - коефіцієнт, який враховує відрахування на соціальне страхування, премії 

і додаткову заробітну плату; 

К3 - коефіцієнт, який враховує доплати і можливе підвищення трудомісткості 

ремонтних робіт.  

Коефіцієнти К2 і К3 визначаються по [140] і [141].  

Річні затрати на середні ремонти на основі виразу (44) перетворюємо до 

вигляду: 

 

З𝑐𝑖 =
Т

𝜏𝑐𝑖⋅𝜂
∑ 𝑍𝑇𝐶

𝑗=𝑟
𝑗=1 ⋅ (𝑟ТС ⋅ 𝜏𝑐𝑗

⋅ 𝐾2 ⋅ 𝐾3 + 𝑟𝑇𝐶 ⋅ 𝜏𝑐𝑗 ⋅ 𝐾3 ⋅ 𝐿 + 𝑃𝑗 ⋅ Ц𝑗) , (62) 



119 

 

 

де:  τсj - середній час середнього ремонту j-го елементу, год.  

Формулу річних витрат на огляди апарату можна записати в наступному 

вигляді: 

 

З𝑜𝑖 =
Т

𝑟𝑜𝑖⋅𝜂
∑ 𝑍𝑇𝐶

𝑗=𝑚
𝑗=1 ⋅ (𝑟ТС ⋅ 𝜏𝑜𝑗

⋅ 𝐾2 ⋅ 𝐾3 + 𝑟𝑇𝐶 ⋅ 𝜏𝑜𝑗 ⋅ 𝐾3 ⋅ 𝐿) ,  (63) 

 

В зв’язку з тим, що зміна довговічності елементів мало впливає на середній 

час їх оглядів, а загальна кількість оглядів може бути змінена при зміні Zj в ціле 

число разів по відношенню до 
𝑇

𝜏𝑜𝑖⋅𝜂
, вираз (40) можна записати так: 

 

З𝑜𝑗 =
Т

𝜏𝑜𝑖⋅𝜂
⋅ 𝑍𝑗 ⋅ (𝑟ТС ∑ 𝜏𝑜𝑗

𝑗=𝑚
𝑗=1 ⋅ 𝐾2 ⋅ 𝐾3 + 𝑟𝑇𝐶 ⋅ ∑ 𝜏𝑜𝑗

𝑗=𝑚
𝑗=1 ⋅ 𝐾3 ⋅ 𝐿), (64), 

 

Затрати на непланові огляди з урахуванням виразу (44) записуємо як: 

 

 Зні = Фд ∑ 𝜆𝑗
𝑗=𝑠
𝑗=1 ⋅ (𝑟ТС ⋅ 𝜏𝑗 ⋅ 𝐾1 ⋅ 𝐾2 ⋅ Кпно + 𝑟𝑇𝐶 ⋅ 𝜏𝑗 ⋅ 𝐾1 ⋅ Кмн𝑗 + Змн𝑗) , (65) 

 

де:  К1 - коефіцієнт, який враховує відрахування на соціальне страхування і 

додаткову заробітну плату; 

Кпно - коефіцієнт, який враховує час на пошук несправностей.  

К1 і Кпно визначаються по [140] або [141].  

Переходячи до розрахунку затрат на амортизаційні відрахування треба 

відзначити, що для всіх АНН згідно [67] встановлено коефіцієнт відрахувань на 

амортизацію Рам, який складає 0,1638. Очевидно, якщо вести розрахунок затрат на 

амортизацію при визначенні раціонального рівня показників надійності на базі 

норми амортизації, то не будуть враховані різниці в довговічності апаратів 

(елементів). Особливо це видно в тому випадку, коли значно підвищується 

довговічність апарату (елементу) і його собівартість.  

Довговічність окремих елементів апарата повинна вибиратися цілою і 

кратною загальній довговічності АНН. З урахуванням цього амортизаційні 

відрахування на етапі проектування для правильного відбору варіантів треба, на 

нашу думку, розраховувати таким чином: 
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З𝑎і = Напр ⋅ Рн ⋅ км ⋅ кТ ⋅ Сапр + ∑ 𝐻𝑎𝑗
𝑗=𝑝
𝑗=1 ⋅ 𝑃н ⋅ км ⋅ к𝑇 ⋅ 𝐶𝑎𝑗𝑝) ,  (66) 

 

де:  Напр - умовна норма амортизації елементів апарата, довговічність яких в ході 

аналізу можливих варіантів не змінюється; 

Рн - норматив рентабельності до собівартості; 

Сапр - собівартість елементів апарата, довговічність яких не змінюється, грн.; 

Нaj - умовна норма амортизації j -го елемента зі зміненою довговічністю, грн.; 

Саjp - собівартість j- го елемента із зміненою довговічністю, грн.; 

Р - число елементів з різною довговічністю, шт.  

Ннапр, Наj визначаються, як величини, що відібрані строком служби елементів.  

Вище розглянуті затрати на експлуатацію АНН, які залежать від рівня 

показників їх надійності. Однак, деяка частина затрат не залежить прямо від 

надійності, а пов’язана, насамперед, з використанням в експлуатації значень 

показників функціонального призначення апаратів, які закладено при 

проектуванні. Невідповідність реальних вимог до параметрів і фактично 

закладених їх значень викликає втрати при експлуатації. До них відносяться 

додаткові втрати на електроенергію, що викликані збільшенням ваги рухомої 

частини апаратів, насамперед по причині невідповідності по струму. 

Невідповідність по напрузі і – го АНН викликає додаткові затрати на перемотку 

котушок електромагнітних апаратів.  

 

Пнні = Спкі ∙ Nпкі,       (67) 

 

де:  Спкі - собівартість перемотки котушки і-го електричного апарата, грн.; 

Nпкі - кількість перемоток котушки апарата за рік.  

Завищена кількість ланцюгів апарата викликає додаткові втрати на планові 

ТО і ремонти апарата: 

 Пнці = (Rфі - Rні) Зп1і,      (68) 

 

де:  Rфі, Rні - фактична і необхідна кількість ланцюгів апарата, шт.; 

Зп1і - сумарні затрати на планові ТО і ремонти одного ланцюга апарата 

(визначаються по формулах (40), (43), (44)), грн. Завищені значення ресурсу, які 

закладені в контактні елементи, викликають додаткові втрати на вартості запасних 

частин.  
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Пнрі = ∑ (Цф𝑗 − Цн𝑗) ∙ 𝑆𝑗
𝑗=𝑚
𝑗=1  ,     (69) 

 

де:  Цфj - ціна фактично використаного j-го запасного елемента, грн.; 

Цнj - ціна необхідного j-го запасного елемента, грн.; 

Sj - число використаних запасних елементів, шт.  

При розрахунку раціональних параметрів АНН по критерію (54) в сфері 

використання апаратів в якості капітальних вкладень Кіj, поряд з оптовою ціною 

апарата з урахуванням затрат на транспортування і монтаж, треба в загальному 

випадку враховувати і затрати на територію, яку займають апарати. Величину цих 

затрат по і – му варіанту апарата треба визначати як: 

 

𝐾𝑠 = 𝑆шт ∙
𝜗

∑ 𝜗т
∙ Цп,     (70) 

 

де:  Sшт - площа, яку займає типова шафа управління в основній сфер 

використання апарата, м3; 

𝜗, ∑ 𝜗т - об’єми, відповідно, і-го варіанта апарата і апаратів типової шафи 

управління, м3; 

Цп - ціна 1 м2 виробничої площі, грн.  

Тут же треба враховувати, як це рекомендує Р. Н. Колегаєв, і капітальні 

вкладення і виробничі фонди ремонтної служби К = Сr ∙ Lp, де: Сr – вартість 

виробничих фондів ремонтної служби, необхідна для проведення середнього 

ремонту апарату; Lp – питома фондомісткість ремонтних робіт. 

Розрахунок собівартості апарата з різними значеннями рівнів показників 

функціонального призначення розглянутий вище. Що стосується визначення 

собівартості апаратів (елементів) з різним рівнем надійності, то, як відзначалось в 

гл. 1, для АНН неможливо признати достатньо обґрунтованими залежності 

формули (12), які безпосередньо зв’язують собівартість з показниками надійності. 

Розрахунок собівартості в цьому випадку треба, на нашу думку, вести відомим 

способом розрахунку затрат на виробництво для кожного конкретного варіанта 

апарата або його елемента з певним рівнем показників надійності застосування, 

наприклад, нормативно-параметричний метод.  

Економіко-математична модель вибору раціональних параметрів АНН 

розробляється на основі критерію (54) шляхом підстановки відповідних значень 

елементів затрат і введення необхідних обмежень. Так, для випадку визначення 
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раціональних параметрів АНН в сфері виробництва (коли експлуатаційні 

показники апаратів не погіршуються і зміна параметрів має значення тільки для 

виробника), економіко-математична модель в загальному вигляді така: 

 

∑ ∑ [𝐶м𝑖𝑗 + 𝐶з𝑖𝑗 ∙ (1 + 𝐾𝑐) + 𝐶𝑎𝑜𝑖𝑗 + 𝐶𝑎𝑛𝑖𝑗 + (З𝑜𝑖𝑗 + Зп𝑖𝑗 + Зу𝑖𝑗 + Зон𝑖𝑗) ∙ Ен] → 𝑚𝑖𝑛
𝑗=𝑛
𝑗=1

𝑖=𝑚
𝑖=1 , (71) 

 

при обмеженнях 

 

Цaij ≤ Цалім;  Кaij ≤ Капред; Рij ≥ Рн; Fij ≥ Fідоп,     

 

де:  Ц𝑎𝑖𝑗 - ціна апарата в розглянутому варіанті, грн.; 

Цалім - лімітна ціна апарата, грн.; 

К𝑎𝑖𝑗 - величина капітальних вкладень по розглянутому варіанту, грн.; 

Капред - максимальний можливий (межовий) рівень капітальних вкладень про 

даній розробці, грн.; 

Р𝑖𝑗 - величина рентабельності по розглянутому варіанту, %; 

Рн - норматив рентабельності по даному апарату, %; 

Fij - комплекс технічних параметрів апарата, на які накладаються обмеження; 

Fідоп - допустимі значення технічних показників, які обмежуються.  

Перелік обмежень встановлюється в кожному конкретному випадку окремо.  

Технічні обмеження залежать від конкретного АНН. В якості таких обмежень 

можуть, наприклад, бути: граничні перевищення температури обмотки котушки; 

мінімальне тягове зусилля; максимальні лінійні розміри магнітної системи і 

котушки та ін.  

Математичне вирішення поставленої задачі залежить від конкретної 

кількості використовуваних основних параметрів і взаємозв’язку між ними, 

обмежень, що накладаються. Вивчення питання показало, що для рішення задачі 

визначення раціональних параметрів АНН на основі економічного критерію можна 

застосовувати математичні методи оптимізації: метод повного перебору варіантів, 

метод направленого відбору, різні методи лінійного і динамічного програмування. 

Вибір методу залежить від складності поставленої задачі.  

На основі розробленої методики авторами було виконано практичний 

розрахунок раціональних параметрів кнопкового вимикача. В якості основних 

параметрів розглядалися:  
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1) струм апарата; 

2) напруга апарата; 

3) кількість ланцюгів; 

4) інтенсивність відмов; 

5) ресурс; 

6) середній час відновлення.  

Тільки при виборі раціонального значення одного показника – кількості 

ланцюгів, досягається суттєвий економічний ефект. Досягається також економія 

дефіцитного срібла, яка дозволяє збільшити випуск цих апаратів приблизно на 30%. 

Економляться і інші види матеріальних ресурсів, а також і трудові ресурси. Нами 

виконаний також приклад визначення раціональних рівнів показників надійності 

електромагнітного контактора, який більш докладно розглянуто в параграфі 3.2.  

 

3.2 Приклад розрахунку раціональних рівнів показників надійності 

електромагнітного контактора. 

 

Економіко-математична модель визначення раціональних рівнів показників 

надійності апарату розробляється на основі критерію (54) і має в загальному 

випадку вигляд: 

 

∑ [З𝑗(𝜆, 𝑥, 𝜏) + Ен ∙ С𝑗 ∙ 𝐶𝑗(𝜆, 𝑥, 𝜏) ∙ Рн ∙ Ктм] ∙ 𝑁𝑗 → 𝑚𝑖𝑛
𝑗=𝑛
𝑗=1  ,   (72) 

 

при обмеженнях  

 

Цkj ≤ Цкгран;  Кaj ≤ Кагран; Рj ≥ Рн; λj ≤ λjдоп;  𝑥j ≤ 𝑥jдоп;  𝜏вj ≤ 𝜏вjдоп;,    

 

Раціональні показники надійності визначаються для контактора, який 

розроблено на основі контактора серії КТ 6023 Б. 

Згідно галузевому стандарту [104] основні технічні дані контактора КТ 6023Б 

наступні: приєднання провідників – заднє. Втягуюча котушка змінного струму на 

напругу 110 В, частота 50 Гц, два розмикаючих і два замикаючих допоміжних 

контактів. Номінальна напруга допоміжних контактів 110 В змінного струму. 

Механічна зносостійкість контактора 2,5 млн. циклів ВВ. Число полюсів – 3. 
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Номінальний струм – 160А. Кріплення контактора – з контактною частиною на 

сріблі. 

Контактор використовують для важких режимів роботи в металургійній 

промисловості, в електроприводах станів гарячої прокатки. 

По даних фактичної надійності аналізованого апарату у відповідних умовах 

експлуатації, що наведені в [116], виконано аналіз надійності його елементів. 

Найбільша кількість відмов апаратів трапляється в результаті підгоряння основних 

контактів, зварювання основних контактів, виткового замикання котушки, 

перекриття по рейковому кріпленню апарата і перегоряння допоміжних контактів. 

Загальна структурна схема даного апарату має вигляд 

→ [1] → [2] → [3] → [4] → [5] → [6] → [7] → [8] → [9] 

1 – рейка кріплення; 2 – нерухома частина магнітної системи; 3 – рухома 

частина магнітної системи; 4 – вал; 5,6,7 – контактні вузли; 8 – допоміжні контакти; 

9 – втягуюча котушка. 

Проведений аналіз експлуатаційної надійності і порівняння зі структурною 

схемою апарату показує, що переважну частину відмов складають відмови тільки 

декількох «критичних» елементів. По цих елементах і був проведений відповідний 

аналіз варіантів. 

Виділено ряд можливих змін надійності «критичних» елементів. 

1. Використання проводу з поліамідною ізоляцією замість проводу ПЭВ-2 

для втягуючої котушки і використання просочування її термореактивним 

компаундом. В цьому випадку передбачено також швидкоз’ємний варіант 

кріплення котушки з покращеними показниками ремонтопридатності. 

2. Використання головних контактів, які містять срібло замість мідних. 

3. Використання бездугової комутації. 

4. Використання кріплення контактора на асбестоцементній плиті замість 

рейкового кріплення. 

5. Використання біметалічних допоміжних контактів замість срібних. 

6. Використання латунних допоміжних контактів замість срібних. 

Всі перелічені варіанти добре відомі і по них є відповідні дані. 

В більшій частині варіантів передбачається покращення показників 

надійності. Однак, з метою економії срібла передбачені також варіанти з 

пониженою надійністю допоміжних контактів. 
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Необхідні для розрахунку вихідні дані, які отримані в результаті дослідження 

роботи апарата в експлуатації і по матеріалах заводів-виробників, наведені в табл.1 

додатку 3. 

Визначення раціональних рівнів показників надійності виконуємо у 

відповідності з цільовою функцією (72), куди підставляють відповідні вирази для 

розрахунку статей затрат. Розгорнутого виразу цільової функції в зв’язку з її 

громіздкістю не наводимо. 

Було виділено шість (крім базового) варіантів змін конструкції апарату. На 

основі наявних варіантів може бути отримана значна кількість інших варіантів 

шляхом одночасної зміни конструкції декількох вузлів і перестановки варіантів. 

Задача вирішувалась шляхом комп’ютерного розрахунку. Спосіб 

формалізації досягнення мети полягає у тому, щоб функція (72) досягала 

екстремального (мінімального) значення серед всіх можливих значень. Тобто 

процес визначення рішення може закінчитись тільки після встановлення того 

факту, що не існує ні одного варіанту компоновки апарата, що приводить до 

меншого значення цільової функції. 

В загальному випадку сім значень вихідних варіантів конструкції апарата при 

довільному варіюванні породжує простір значень функцій розмірність якого 77. 

Однак на практиці такого не буває. Оскільки варіюватися можуть тільки варіанти 

одного конструктивного виконання апарата. 

В основі алгоритму лежить розрахунок цільової функції по виразу (72) 

комп’ютерною програмою. На вході програми задаються наступні величини: 5 х λj 

- інтенсивності відмов по факторам; 5 х τj - середній час відновлення елементів; 5 

х Сj - значення цін елементів апарата; 4 х Xj - довговічність елементів апарата; 2 х 

Zj – затрати в експлуатації. 

Формати величин описані в програмі. Для візуального контролю 

правильності інформації використовується роздруківка вихідних даних. 

Для виконання програми достатньо встановити пакет з вихідними даними на 

пристрій введення. 

Універсальність алгоритму і програми дозволяє брати в розрахунок різну 

кількість параметрів і різну сукупність управляючих із них при використанні даної 

роботи для практичних цілей можливо в іншій інтерпретації. 

Аналіз даних наведених в результатах розрахунків показує, що в 

раціональний варіант входять показники надійності другого, першого і шостого 
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варіантів конструкції елементів апарата. Причому в нього входить і конструкція 

допоміжних контактів із латуні, тобто з пониженою, в порівнянні з вихідним, 

рівнем надійності. Крім раціонального, є (як показують результати розрахунку) ще 

три близьких до нього по значенню економічного ефекту, варіанти. Ці варіанти 

також можуть бути розглянуті. 

Розрахунок показує, що вираз (66) може бути з успіхом використаний для 

вибору раціональних рівнів показників надійності АНН. Очевидно, що ця ж 

програма може бути використана і для розрахунків раціональних рівнів показників 

надійності інших апаратів. 

 

3.3. Деякі проблеми розрахунку економічного ефекту АНН. 

 

Поряд з розробкою і покращенням методів визначення раціональних 

параметрів АНН з урахуванням режимів і умов роботи і перспектив розвитку 

(економічного проектування), важливе місце у вдосконаленні їх економічної 

оцінки займає задача покращення методів розрахунку економічного ефекту 

апаратів.  

В галузевій Інструкції [49], наприклад, коефіцієнт еквівалентності одиниці 

нового (вдосконаленого) електротехнічного виробу одиниці базового виробу з 

урахуванням продуктивності, довговічності визначається (у відповідності з 

методикою [81]), як: 

 

 а = а1 ∙ а2,       (73) 

 

де:  а1 =
Вн

Вб
 - коефіцієнт врахування зростання продуктивності (роботи) одиниці 

нового (вдосконаленого) електротехнічного виробу (Вн) в порівнянні з базовим 

(Вб);  

а2 =

1

Тб
+Вн

1

Тн
+Вн

 - коефіцієнт врахування зміни строку служби одиниці нового 

(вдосконаленого) електротехнічного виробу (Вн) в порівнянні з базовим (Вб); 

Тб і Тн - строки служби нового і базового виробу.  

Для прикладу можна взяти АВ, які найбільш широко випускаються (і по 

кількості і по вартості). В тій же Інструкції [49] для визначення коефіцієнта а1 АВ 

рекомендується така формула: 
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а1 =
Іпкс.н

Іпкс.б
∙

𝑚1н+𝑚2н

𝑚1б+𝑚2б
 ,     (74) 

 

де:  Iпкс.н, Іпкс.б - струм граничної комутаційної здатності нового і базового 

апаратів; 

m1 і m2 - значення допустимої кількості відключень граничного струму 

апарата на початку і в кінці по новому і базовому апаратах.  

Цим стимулюється, очевидно, підвищення струмів граничної комутаційної 

здатності АВ. На практиці, наприклад, при розробці АВ серії А3700, на заміну А 

3100, значення Іпкс було значно завищено, що привело до значного зростання 

собівартості АВ. Водночас, як показують дослідження, значення Іпкс і в старій серії 

повністю задовольняло вимоги експлуатації. Економічні втрати в результаті такого 

«покращення» дуже великі. До такого результату призвела відсутність методів 

вибору раціонального рівня параметрів. Тут необхідно, очевидно, не підвищувати 

Іпкс, а на базі вивчення реальних вимог експлуатації і шляхом економічної оцінки 

встановити необхідні значення Іпкс.  

Основний недолік полягає в тому, що вимоги методики про врахування 

підвищення продуктивності неправильно переносяться на АНН, в даному випадку 

на АВ. Справа в тому, що для АНН, і для АВ, зокрема, неможливо виділити 

характеристику, яка б трактувалася як їх продуктивність. Інше питання, що інколи 

при покращенні деяких параметрів росте продуктивність обслуговуючих машин. 

Однак АВ, наприклад, це прямо не стосується. Підвищення надійності АВ непрямо 

підвищує і продуктивність машин. Однак, тоді вимагається визначення 

раціонального рівня надійності, що є складною задачею.  

Ще більш наглядний приклад з коефіцієнтом а2. Ось, наприклад, яким чином 

при визначенні а2 серії А3700 з ресурсом 16000 циклів ВВ в порівнянні з базовими 

А3100, АВМ і «Електрон», які мають ресурс 10000 циклів, проводиться 

перерахунок ресурсу в календарний час: 

 

 𝑇 =
𝑃

𝑛∙𝐾
,      (75) 

 

де:  Р – ресурс в циклах; 

n = 14 - число включень за добу; 

K - кількість днів у році.  
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У результаті: 

 

𝑇н =
16000

14 ∙ 350
= 3,2 року; 𝑇б =

10000

14 ∙ 350
= 2 роки 

 

Однак справа в тому, що кількість включень за добу зовсім не 14. Дані 

відповідних досліджень, викладених в розділі 2 і [72] показують, що АВ можуть 

працювати в одній із чотирьох груп по ресурсу. Кількість включень навіть в 

найбільш інтенсивно працюючій групі не перевищує 2-3 на добу.  

Таким чином, і тут питання полягає в тому, що треба не збільшувати значення 

параметру, а вибрати його раціональне значення. Існуючий же порядок розрахунку 

економічного ефекту цього не враховує. Треба відзначити, що вказані недоліки при 

розрахунку коефіцієнта еквівалентності АНН закладені вже в формулі (4) методики 

[81].  

Як показує вивід цієї формули, наведений в роботі К. А. Єфімова і Д. С. 

Львова [48], робиться спроба приводити варіанти нової техніки з різним рівнем 

якості при допомозі простого коефіцієнта пропорційності машин по якості, 

наприклад, по продуктивності, як вказано у цій роботі. Однак, якість є складною, 

комплексною властивістю. Вона залежить, в першу чергу, від вибору 

раціонального рівня ряду функціональних показників виробів і показників їх 

надійності. Таким чином, щоб отримати об’єктивний коефіцієнт пропорційності, 

треба вирішити самостійну оптимізаційну задачу. Причому показники якості для 

різних виробів можуть мінятися. Спроби ж виразити зміни такого складного 

характеру, як якість, двома коефіцієнтами, що мають загальний для всіх виробів 

вигляд, як це зроблено в формулі (4) Методики, і приводить до вказаних помилок.  

Розрахунок річного економічного ефекту від виробництва і використання 

АНН з покращеними характеристиками якості треба, на нашу думку, робити не по 

формулі (4) Інструкції [49], а по різниці приведених затрат, в структурі яких 

враховувалися б кількісні значення основних показників якості (як 

функціонального призначення, так і надійності) для конкретних апаратів. Причому 

для цих показників якості повинні бути попередньо вибрані економічно доцільні 

значення. В усякому випадку, розрахунок коефіцієнта а1 для АНН неможливо вести 

по виразах, запропонованих в [55]. Якщо і рахувати а1 для апаратів, то як 

співвідношення попередньо вибраних значень показників безвідмовності і 

ремонтопридатності.  
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В розрахунку коефіцієнта а2 повинно враховуватися не будь-яке підвищення 

довговічності (строку служби) АНН, а тільки необхідне. Тобто, в якості Тн і Тб треба 

брати якраз раціональні значення (на основі попереднього дослідження фактичних 

режимів конкретних апаратів у експлуатації).  
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РОЗДІЛ 4. СУЧАСНІ МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ 

І ЯКОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБІВ. 

 

4.1. Показники, пов’язані з рухом грошових потоків. 

  

Традиційні методи економічної оцінки технічних рішень і якості 

продовжують застосовуватись. Тільки замість нормативного коефіцієнта 

економічної ефективності Ен використовується рівень віддачі від банківського 

капіталу [160]. В [161] Eн трактується як відсоткова ставка або норматив 

рентабельності інвестицій. Тут застосовується також і розрахунковий строк 

окупності. А в зарубіжному виданні [162] Eн трактується традиційно (с.55). На 

нашу думку, правильним записом приведених затрат в умовах ринкової економіки 

буде: 

 

 З = С + r ∙ К,       (76) 

 

де: С – поточні витрати; r – дисконтна ставка; К – інвестиції. 

Критерієм знаходження кращого варіанта буде мінімальне значення З. 

В той же час, в сучасних умовах у більшості випадків використовують 

показники, які базуються на русі грошових потоків. 

Вперше у вітчизняній практиці такий підхід був використаний в Методичних 

рекомендаціях [152]. В них встановлювались єдині правила і основні методичні 

положення комплексної оцінки ефективності заходів НТП з метою вибору 

найкращого з можливих варіантів. До заходів НТП відносяться створення, 

виробництво і експлуатація нових або модернізованих машин, обладнання, 

предметів праці. 

Показник економічного ефекту визначався як перевищення вартісної оцінки 

результатів над вартісною оцінкою сукупних витрат за весь строк здійснення 

заходів НТП. При цьому повинні відбиратися варіанти з потенціально можливих, 

які задовольняють соціальним стандартам, економічним вимогам, часу реалізації та 

ін. По кожному варіанту визначаються затрати, результати і економічний ефект. 

Сумарний ефект по роках розрахункового періоду розраховується по 

формулі: 
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Ет = Рт - Зт,        (77) 

 

де:  Ет – економічний ефект заходів НТП за розрахунковий період; 

Рт – вартісна оцінка результатів НТП; 

Зт – вартісна оцінка витрат на здійснення заходу НТП. 

Розрахунок економічного ефекту повинен проводитися з обов’язковим 

приведенням різночасових затрат і результатів до єдиного моменту часу – 

розрахункового року tp. В якості його приймався найбільш ранній рік попередній 

початку випуску продукції. Приведення різночасових затрат і результатів 

здійснювалось перемноженням їх величини кожен рік на коефіцієнт приведення 𝛼𝑡, 

тобто методом дисконтування. 

Вартісна оцінка результатів за розрахунковий період здійснювалась так:  

 

РТ = ∑ 𝑃𝑡 ∙ 𝛼𝑡
𝑡𝑘
𝑡=𝑡𝑛

,     (78) 

 

де:  Рt – вартісна оцінка результатів в t-му році розрахункового періоду; 

tn – початковий рік розрахункового періоду; 

tk – кінцевий рік розрахункового періоду. 

В якості початкового року розрахункового періоду приймався рік початку 

фінансування робіт. 

Вартісна оцінка результатів визначалась як сума основних (𝑃𝑡
𝑜) і супутніх (𝑃𝑡

𝑐) 

результатів. 

Для засобів праці довготривалого застосування: 

 

𝑃𝑡
𝑜 = Ц𝑡 ∙ А𝑡 ∙ В𝑡,       (79) 

 

де:  Цt – ціна одиниці продукції, яка виготовляється за допомогою нових засобів 

праці в році t; 

Аt – обсяг застосування нових засобів праці в році в році t;  

Вt – продуктивність засобів праці в році t. 

Вартісна оцінка супутніх результатів включає додаткові економічні 

результати в різних сферах народного господарства. 

Затрати на реалізацію заходу НТП за розрахунковий період включають 

затрати у виробництві і при використанні продукції: 
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ЗТ = ЗТ
п + ЗТ

и,       (80) 

  

де:  ЗТ
п – затрати при виробництві продукції за розрахунковий період; 

ЗТ
и – затрати при використанні продукції (без урахування затрат на придбання 

самої продукції) за розрахунковий період. 

Затрати на виробництво (застосування) продукції розраховуються однаково: 

 

ЗТ
п(и)

= ∑ З𝑡
п(и)

∙ 𝛼𝑡 = ∑ (И𝑡 + К𝑡 − Л𝑡) ∙ 𝛼𝑡
𝑡к
𝑡=𝑡н

𝑡к
𝑡=𝑡н

,    (81) 

 

де:  З𝑡
п(и)

 – величина затрат всіх ресурсів у році t (включаючи затрати на 

одержання супутніх результатів); 

Иt – поточні витрати виробництва (використання) продукції без урахування 

амортизації на реновацію; 

Кt – одночасові затрати на виробництво (використання) продукції в році t; 

Лt – залишкова (ліквідаційна) вартість основних фондів, які вибувають в році 

t . 

Для заходів НТП, які характеризуються стабільністю техніко-економічних 

показників (обсягів виробництва, показників якості, затрат і результатів) по роках 

розрахункового періоду, величина економічного ефекту знаходиться по формулі: 

 

𝐸Т =
Рг−Зг

Кр+Ен
,       (82) 

 

де:  Рг – незмінна по роках вартісна оцінка результатів; 

Зг – незмінні по роках затрати на реалізацію заходів: 

 

Зг = И + (Кр + Ен) ∙ К,      (83) 

 

де:  И – річні поточні витрати при використанні продукції; 

Кр – норма реновації основних фондів при використанні продукції з 

урахуванням фактору часу; 

Ен – норматив приведення різночасових затрат і результатів, рівний 

нормативу ефективності капітальних вкладень (Ен = 0,1); 

К – одночасові (разові) затрати на використання продукції.  
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Наступним офіційним документом по оцінці ефективності проектів і їх 

відбору для фінансування були методичні рекомендації [157]. В них використані 

підходи, розроблені, зокрема, в методичних рекомендаціях [152], виданих у 1989 р. 

У [157] Е трактується як норма дисконту, що дорівнює прийнятній для інвестора 

нормі доходу на капітал. Порівняння різних інвестиційних проектів (чи варіантів 

проекту) і вибір кращого з них рекомендується проводити з використанням 

показників, які наводяться в міжнародних економічних документах і 

застосовуються у зарубіжній практиці. Це чистий дисконтований дохід – ЧДД, або 

NPV, індекс доходності – ІД або PI, внутрішня норма доходності – ВНД, або IRR, 

строк окупності.  

Цей документ [157] використаний і в українській теорії та практиці. 

Наприклад, у [175] він прямо цитується і використовується. Це також стосується 

документів і методик [153, 154, 155].  

Подальшим розвитком [157] є методичні рекомендації по оцінці економічної 

ефективності інвестиційних проектів [156]. В них, наприклад, серед показників 

комерційної ефективності проекту використовуються ЧДД, ВНД, індекс 

доходності, потреба у фінансуванні (ПФ), строки окупності (простий і з 

дисконтом). У [156] не згадуються міжнародні позначення цих показників NPV, 

IRR, PI, PP і DPP, за винятком модифікованої ВНД (MIRR) і ставки доходу 

фінансового менеджменту (FMRR).  

У значній частині українських публікацій використовувались показники 

[156] і [157]. 

 

4.2. Показники, рекомендовані міжнародними методиками. 

 

Як зазначалося вище, задача вибору раціональних (у найкращому випадку – 

оптимальних) параметрів машин складається з окремих, як правило, 

взаємопов’язаних задач більш низького рівня. Основними з них є задачі вибору 

раціональних: складу і структури системи машин даного типу; параметричного 

ряду машин; параметрів кожного типорозміру ряду; рівнів показників призначення 

машин; параметрів надійності; строків служби машин; значень енергетичних 

характеристик; рівнів уніфікації і стандартизації машин; величин показників 

технологічності; величин матеріаломісткості; значень трудомісткості; рівнів 

екологічних показників; параметрів якості машин: рівнів собівартості і цін; значень 
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капітальних витрат; величин експлуатаційних витрат; систем технічного 

обслуговування і ремонту машин; об’ємів капітальних ремонтів; об’ємів 

випробувань машин; значень витрат на науково-дослідні і дослідно-

конструкторські роботи та строків їх виконання; соціальних наслідків 

використання машин; об’ємів модернізації. Найбільш загальними і часто 

вирішуваними є задачі вибору економічно раціональних параметричних рядів 

машин і економічно раціональних рівнів показників кожного типорозміру ряду, а 

також близька до них задача знаходження економічно раціональних рівнів 

показників якості машин. 

В сучасній науковій літературі такі конкретні техніко-економічні задачі 

практично не розглядаються. Звичайно мова іде про оцінку, аналіз. Вибір 

раціонального варіанту інвестицій, тобто задачі більш високого рівня. При цьому, 

як правило, для економічної оцінки використовуються показники, прийняті в теорії 

та практиці країн з розвиненою ринковою економікою, у тому числі і ті, що 

рекомендуються методиками Всесвітнього банку, ЄБРР та ін. Основні з них: чиста 

дисконтована вартість (Net Present Value, NPV); внутрішня норма дохідності 

(Internal Rate of Return, IRR): індекс рентабельності (Profitability Index, PI); строк 

окупності (Payback Period, PP). Застосовуються також модифікована внутрішня 

норма дохідності (Modified Internal Rate of Return, MIRR), коефіцієнт ефективності 

інвестицій (Accounting Rate of Return, ARR) та ін. Всі ці показники, за винятком 

останнього, ґрунтуються на дисконтованих оцінках. Строк окупності інвестицій 

використовується к у недисконтованому (PP), так і у дисконтованому видах 

(Discounted Payback Period, DPP). В «Положенні про порядок формування та 

реалізації регіональних інноваційних програм України» (1998 р.), для аналізу 

прибутковості інвестиційних проектів рекомендуються показники чистої 

дисконтованої вартості; внутрішньої норми дохідності; індексу дохідності; строку 

окупності. Згідно з цими ж показниками повинна виконуватись економічна оцінка 

за російськими «Методичними рекомендаціями по оцінці ефективності 

інвестиційних проектів і їх відбору для фінансування». В них, крім того, 

передбачається можливість використання і інших показників, які в конкретних 

випадках краще відображають специфіку проекту чи інтереси його учасників. NPV, 

IRR, PI, та PP застосовуються для визначення трьох видів ефективності: 

комерційної, бюджетної та економічної. 
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Критеріями для визначення кращого варіанта інвестиційного проекту можуть 

бути максимальні значення NPV, PI, ARR або мінімальна величина PP. Складніше 

з показником внутрішньої норми дохідності. Часто критерій на основі показників 

IRR трактується так: прийнятним є рішення інвестиційного характеру, рівень 

рентабельності якого не нижче значення «ціни капіталу» (СС), під якою розуміють 

середньозважену ціну капіталу (WACC), або конкретну ціну реального джерела 

інвестування. Близькою до цієї є трактовка критерію на основі IRR, коли її 

величину зрівнюють з тим рівнем окупності вкладень, котрий інвестор вибирає для 

себе як гарантований або бажаний (HR). В деяких публікаціях IRR визначається як 

та найвища ставка, яку може заплатити інвестор, щоб не втратити свої кошти, якщо 

всі об’єми фінансування проекту є позиченими і вони повинні повертатися за 

рахунок майбутніх доходів від його реалізації. Спільним в розглянутих показниках 

і критеріях відбору інвестиційних проектів є те, що в усіх випадках враховуються 

фінансові результати проектів, грошові потоки, які виникають при їх виконанні і 

реалізації. Конкретні ж економічні складові витрат і результатів не розглядаються 

як інформація більш низького рівня оцінки. 

Наведені вище задачі частіше всього повинні вирішуватися у сфері конечного 

використання – експлуатації. При цьому розраховуються як поточні 

(експлуатаційні). Так і капітальні витрати. У деяких, більш простих випадках 

рішення задач локалізується у сфері виробництва - аналізуються і розраховуються 

поточні витрати (собівартість) і капітальні витрати (фондоємність). При вирішенні 

таких задач слід використовувати як традиційні показники і критерії, так і сучасні. 

Частіше за все це можуть бути мінімум ціни споживання і максимум NPV з 

урахуванням інфляції і ризиків. 

Розрахунок NPV залежить від особливостей отримання результатів і 

інвестування. В найбільш загальному випадку, коли результати і витрати 

одержують і здійснюють неодночасно, показник знаходиться так: 

  

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑖

(1+𝑟𝑖)𝑖
− ∑

𝐾𝑗

(1+𝑟𝑗)𝑗

𝑗=𝑚
𝑗=1

𝑖=𝑛
𝑖=1 ,    (84) 

 

де  СFі – вхідний грошовий потік («кеш-флоу»); і – індекс року, в якому 

одержують «кеш-флоу»; n – число років, на протязі яких одержують надходження; 

Кj – величина інвестицій в j-му році; rj – дисконтна ставка в j-му році; m – число 

років, на протязі яких здійснюється інвестування. 
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Величину дисконтної ставки r можна прийняти на рівні середнього значення 

банківського процента. 

«Кеш-флоу» у більшості випадків розраховується так: 

 

СFi = Пі + Аі,       (85) 

 

де  Пі – прибуток у і-му році, грн.; Аі – амортизація в і-му році, грн.;  

Кращим варіантом буде той, який забезпечує максимальне значення NPV. 

Індекс прибутковості РІ розраховується так: 

 

𝑃𝐼 =
∑

𝐶𝐹𝑖
(1+𝑟𝑖)𝑖

𝑖=𝑛
𝑖=1

∑
𝐾𝑖

(1+𝑟𝑗)𝑗
𝑗=𝑚
𝑗=1

,       (86) 

 

Кращим варіантом буде той, який забезпечує найбільше значення РІ. 

Показник IRR являє собою таке значення дисконтної ставки r, при якому 

дисконтоване «кеш-флоу» дорівнює дисконтованим інвестиціям. Тобто це рішення 

відносно r рівняння ∑
𝐶𝐹𝑖

(1+𝑟)𝑖
= ∑

𝐾𝑗

(1+𝑟)𝑗

𝑗=𝑚
𝑗=1 .𝑖=𝑛

𝑖=1  

Внутрішня норма дохідності відображає мінімальну ставку дохідності для 

інвесторів, при якій інвестиційний проект буде беззбитковим. Це норма дохідності, 

при якій строк окупності інвестицій буде дорівнювати строку реалізації проекту. З 

цієї точки зору: 

 

𝐼𝑅𝑅: ∑
𝑃𝑡

(1+𝑒)𝑡
= ЧДД = 0𝑇

𝑡=0 ,      (87) 

 

Економічний зміст IRR трактується по різному. IRR визначається по 

показниках інвестиційного проекту і порівнюється з необхідною інвесторам 

величиною прибутковості по інвестиційному проекту. 

Дисконтований строк окупності (РР) це таке значення періоду Т, при якому 

дисконтоване «кеш-флоу» дорівнює дисконтованим інвестиціям. 

Тобто ∑
𝐶𝐹𝑖

(1+𝑟𝑖)𝑖
= ∑

𝐾𝑗

(1+𝑟𝑗)𝑗

𝑗=𝑚
𝑗=1

𝑖=𝑇
𝑖=1 . При цьому кращим буде варіант з меншим 

значенням строку окупності Т. 
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ПІСЛЯМОВА 

 

Основні результати, що викладені в роботі, полягають в наступному: 

1. Наведені дані досліджень по визначенню фактичних режимів і умов 

експлуатації АНН.  

2. Запропоновано і здійснено розрахунок коефіцієнтів трудових і матеріальних 

затрат на планові і непланові ремонти АНН основних моделей 

металорізальних верстатів.  

3. Запропоновано, в загальному вигляді, спосіб вдосконалення існуючої 

системи ТО і ремонтів АНН на основі коефіцієнтів затрат на ремонти і 

врахування реальних режимів апаратів та важливості в технологічному 

процесі обладнання, на якому вони працюють.  

4. Пропонується комплексний підхід до проблеми вибору раціональної 

кількості варіантів АНН на основі врахування як основних функціональних 

показників апаратів, так і показників їх надійності.  

5. Пропонується підхід для вирішення задачі вибору раціональних основних 

параметрів АНН з урахуванням їх фактичних режимів і умов експлуатації. 

Наведено простий приклад вибору раціональної кількості варіантів КВ у 

відношенні одного із основних їх параметрів – кількості ланцюгів на основі 

досліджень експлуатації апаратів.  

6. Пропонується методика вибору раціональних рівнів показників надійності 

АНН.  

7. Розроблена програма вирішення задачі вибору раціональних рівнів 

показників надійності АНН. Ця програма може бути використана і для 

вибору раціональних параметрів АНН (раціональної кількості варіантів) у 

відношенні інших основних показників апаратів.  

8. Показано недоліки існуючих методів розрахунку коефіцієнта 

еквівалентності а для АНН. 

9. Наведено показники і критерії економічної оцінки технічних рішень і якості 

промислових виробів, які рекомендуються у сучасній літературі. 
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ДОДАТОК 1 

Таблиця Д1.1. Реальна потреба в КВ для різних діапазонів струмів. 

Тип КВ Загальне 

питоме 

застосуван

ня 

Питоме застосування Кв в діапазонах струмів, % (Діапазони струмів в А) 

0,014 0,014-

0,047 

0,047 0,047-

0,126 

0,136 0,142 0,164 0,164-

0,236 

0,236 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

КЕ-011, вик. 

1 ч. 

3,3 1,3 - 11,00 - 19,80 2,60 8,30 3,50 0,8 

КЕ-011, вик. 

1 кр. 
1,58 - - - - 3,7 5,56 6,48 27,78 3,7 

КЕ-011УЗ, 

вик. 1 жовт. 
0,04 - - - - 66,67 33,33 - - - 

КЕ-011УЗ, 

вик. 1 зелен. 
0,04 - - - - 33,33 - 66,67 - - 

КЕ-011, вик. 

2 ч. 
40,44 2,20 0,04 1,90 2,10 7,26 8,70 37,30 2,20 4,40 

КЕ-011, вик. 

2 кр. 
8,78 - - 2,83 2,00 2,65 7,37 31,71 4,19 5,70 

КЕ-0111УЗ, 

вик. 2 зелен. 
0,51 - - 2,63 - - - 55,26 - - 

КЕ-0111УЗ, 

вик. 2 жовт. 
0,84 - - - - - - - - - 

КЕ-011, вик. 

3 ч. 
7,28 8,94 0,19 10,67 0,38 7,62 5,72 17,14 8,38 0,57 

КЕ-021 9,07 - - 1,10 2,10 0,90 1.10 1,70 1,22 0,30 

КЕ-021, вик. 

3 

1,16 - - - - - - - - - 

КЕ-031, вик. 

1 ч. 

0,26 - 5,26 - - 15,79 - 10,53 5,26 5,26 

 

 



 

 

 

1
5
4
 

Таблиця Д1.2. Використання ланцюгів контактів. 

 1 1 : 1 1 : 0 0 : 1 2 : 0 0 : 2 з 80 В 110 (127) 

В 

=24 В Інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

КЕ-011, вик. 1 ч. 3,36 - 54,54 - 48,46 - - 76,65 20,7 2,26 

КЕ-011, вик. 1 кр. 1,6 - - 79,63 - 20,37 - 66,67 33,33 - 

КЕ-011УЗ, вик. 1 жовт. 0,04 - 66,66 - 33,34 - - 66,67 33,33 - 

КЕ-011УЗ, вик. 1 зелен. 0,04 - 100 - - - - 100 - - 

КЕ-011, вик. 2 чорн. 40,49 23,21 73,26 3,43 - - 0,6 84,11 11,47 13,82 

КЕ-011, вик. 2 кр. 8,83 3,86 5,37 90,77 - - 3,52 86,07 10,07 0,34 

КЕ-0111УЗ, вик. 2 

жовт. 

0,8 15 85 - - - - 95 5 - 

КЕ-0111УЗ, вик. 2 зел. 0,56 7,89 92,11 - - - - 97,37 - 2,63 

КЕ-011, вик. 3 ч. 7,78 - 51,81 - 48,19 - - 68 23,058 8,95 

КЕ-021 9,12 4,38 4,55 91,07 - - 2,60 95,78 1,46 0,16 

КЕ-021, вик. 5 1,21 - - 74,39 - 25,61 - 63,41 36,59 - 

КЕ-031, вик. 1 ч. 0,28 - 42,11 - 57,89 - - 94,74 5,26 - 

КЕ-011УЗ, вик. 1 жовт. 0,04 - - 100 - - - 100 - - 

КЕ-011УЗ, вик. 1 зелен. 5,89 51,76 42,71 5,53 - - 0,5 91,96 7,54 - 

 

Таблиця Д1.3. Застосування КВ в різних діапазонах напрацювань. 

Діапазони напрацювань, тис. циклів ВО за 

рік 

до 4 4 - 40 40 - 80 80 - 120  120 - 160 160 – 200  200 - 

1280 

Застосування КВ в даному діапазоні 62,75 19,46 10,07 3,52 1,34 0,84 2,02 
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ДОДАТОК 2. 

 

Таблиця Д2.1 Показники експлуатаційної надійності АНН. Виробництво 

гарячого прокату. 

Назва і тип 

АНН 

Число 

встановлених 

АНН 

Елемент, що 

вийшов з 

ладу 

Інтенсивність 

відмов 

Середній 

термін 

відновлення, 

год 

Вимикач-

автомат 
    

АП-50 89 Апарат 0,281. 10 0,333 

А-3114 86 Апарат 0,135. 10 0,5 

АЕ-2036 20 Апарат 0,187. 10  0,25  

АВМ-4Н 22 Часове реле 0,568. 10 0,16 

Контакт     

КП-1 73 
Контакти 

головні 
0,342. 10 

0,3 

 

  Блок-контакт 1,03. 10 0,08 

                                                
Гнучке 

з’єднання 
0,342. 10 0,18 

  Якір 0,39. 10 0,6 

  Усього: 2,104. 10 1,16 

КП-3 17 Котушка 1,47. 10 0,333 

КП-5 111 Котушка 0,45. 10 0,333 

  Блок-контакт 0,1125. 10 0,167 

  
Гнучке 

з’єднання 
0,225. 10 0,25 

  
Механічне 

пошкодження 
0,45. 10 0,25 

  Всього: 1,238. 10 1,0 

КП 21/33 92 Якір 0,136. 10 0,75 

  Блок-контакт 0,544. 10 0133 

  Всього: 0,68. 10 0,883 
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ДОДАТОК 3 

 

Таблиця Д3.1. Коефіцієнт затрат на ремонти АНН в схемах металорізальних 

верстатів. 

Модель станка Коефіцієнт витрат на 

планові ремонти 

Коефіцієнт 

витрат на 

непланові 

ремонти 

 Поточні Середні  

1 2 3 4 

Токарні    

1К62 1 1 1 

1А62 0,43 0,42 0,62 

1261-М, 1262-М, 1261-П, 1262-П 0,76 0,75 0,98 

1А730 1,10 1,18 1,67 

1П365 0,56 0,52 0,49 

1П371 0,72 0,68 0,40 

1А616П, 1А616 1,31 1,39 0,97 

1А616К 2,57 2,65 1,44 

1712, 1722 5,70 6,74 6,83 

ЄТ-1 6,13 7,26 5,27 

1А240, 1А240-6, 1А240-8, КА-103, 

КА-106, КА-1о7 

8,00 8,15 8,61 

1341 4,49 4,83 8,24 

1К341 4,89 5,25 9,68 

1425 1,14 1,22 0,74 

1К282, 1283 15,66 17,78 11. 30 

1М63 3,68 3,58 2,59 

1М63 4,06 4,04 2,83 

1М61 1,80 2,04 2,17 

1Б265-4К, 1Б265-6К, 1Б265-8К 8,44 8,94 13,93 

1734, 1723 16,92 17,46 42,34 

1Е61ПМ, 1Е63ВМ, С1Е-61ПМ, С1Е-

61ВМ 

1,74 2,03 1,26 

1А12В, 1Б10А, 1Б10В, 1А12П, 

1В10П 

0,82 0,81 0,81 

 Фрезерні    

6Р13Ф3 5,73 6,98 9,19 

676, 676П 0,87 0,81 1,19 

676 0,42 0,40 0,78 
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Продовження таблиці 3.1. 

1 2 3 4 

6632 3,43 3,98 3,37 

6642 5,03 6,01 4,12 

6М23, 6М23Н269, 6М23С3Н192, 

6М23С6, 6М23ВН6, 6М23В 

1,41 1,35 1,14 

623Н55, 623Н31, 623/В37, 623 1,40 1,20 1,60 

6Р12К, 6Р13К 8,46 7,30 7,73 

6Р11, 6Р31Г, 6Р81, 6Р81Ш 2,98 3,00 1,98 

МР71МН667, МР73М, МР75М 5,20 6,17 7,82 

621МН352, 621МС1Н350, 621МС, 

1Н321,621МС1Н320, 621МС, 621М, 

621МС1Н11, 621МС1Н10 

1,22 1,14 1,36 

6550 7,34 7,18 5,25 

675, 675П 0,65 0,59 0,79 

6С12 5,66 5,46 5,42 

6А75В, 6А76В, 6А75П, 6А76П 2,97 3,51 4,60 

8Н80Ш, 8Н10, 8Н80, 8Н80Г 0,75 0,76 0,26 

6Н104, 6Н804Г 1,30 1,32 1,04 

МР76М, МР76АМ 6,21 6,46 7,82 

5К63, 5М5Б63 0,96 0,95 2,11 

ГФ559, 6М83П, 6М13ПБ, 6М83, 

6М13П 

2,64 2,52 3,45 

6М13П, 6М13ПБ 2,39 2,71 3,37 

6М12П, 6М12ПБ 2,57 2,46 3,40 

6М82ГБ, 6М82Г, 6М82 1,84 2,16 2,18 

6М12К 1,98 1,91 2,83 

5350А,5350 2,47 2,56 2,85 

6М10, 6М80Г, 6М80 0,59 0,56 1,85 

6П80Г 0,82 0,62 2,25 

6Н13П, 6Н83, 6Н83Г 1,87 1,38 2,43 

6Н12ПМ, 6Н12 1,96 1,39 2,77 

 1 2 3 4 

6Н82ГМ, 6Н82, 6Н82Г 2,62 1,74 3,34 

6В11, 6В11Р 1,99 1,29 2,57 

6Н81, 6Н81Г, 6Н11 1,10 1,19 1,10 

 Розточні    

КК521, КК542, КК485 4,88 5,38 4,1 

КК484 5,43 6,06 4,88 
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Продовження таблиці 3.1. 

1 2 3 4 

2620В, 2622В, 2620Г, 2622Г, 2620, 

2620А, 2622, 2622А, 2Б635, 2А614 

12,65 12,73 16,18 

2705П, 2702В, 2706П,2706В, 2711П, 

2711В, 2712В, 2712П, 2713П,27ВВ, 

2714П, 2714В, ОС-5960 

5,86 5,62 11,50 

КК131 6,00 6,35 11,86 

ОС-58СС 6,19 6,57 12,58 

2В440А 3,33 3,39 2,27 

ВС-385 4,94 5,20 10,89 

ВС-162-2706 3,33 4,17 8,41 

ПШ 2090-01 4,46 5,32 9,40 

 Свердлильні    

2А450 4,97 4,92 4,61 

2Л534 2,05 2,10 2,40 

2Р135Ф2 2,32 3,28 3,73 

ХА 13031 4,68 5,69 7,83 

2912 7,23 8,09 6,00 

2С150С1296 2,84 2,89 1,79 

2М55 3,78 3,62 2,55 

2Н125Л 1,33 1,41 0,62 

2Н125, 2Н135, 2Н150 1,75 1,84 1,04 

ХА 1329 6,22 7,32 12,5 

ХА 9199 3,71 4,44 6,81 

ВС 170 4,16 4,71 2,56 

2С170С819 3,40 3,27 2,34 

2М112 0,56 0,61 0,23 

 1 2 3 4 

2Н106П 0,27 0,30 0,06 

2Н55 3,68 3,57 2,40 

2Н118 1,02 1,02 0,61 

2Б125 0,38 0,37 0,03 

2М57 5,06 5,69 5,21 

2А55 0,85 0,83 1,64 

2170 2,59 2,69 1,85 

2118А 0,12 0,07 0,15 

2А135 0,70 0,78 1,03 

2А150 0,71 0,45 1,26 

 Заточувальні    
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Продовження таблиці 3.1. 

1 2 3 4 

3В641 1,0 1,06 0,91 

3А662, 3663 4,52 5,10 5,42 

3А694 1,90 1,96 1,03 

3А666 6,14 6,18 7,28 

7Б667 3,82 4,28 6,38 

3АВ634 0,81 0,74 1,42 

3В642 1,01 1,02 0,78 

3Б632 0,24 0,25 0,80 

3А64Д 0,45 0,41 0,45 

3А64М 0,51 0,45 1,26 

3Б633 0,57 0,59 0,65 

3Б632В 0,64 0,59 0,67 

360М 0,79 0,87 0,62 

3692 0,44 0,41 0,67 

3659М 0,59 0,53 0,58 

3662 1,01 1,20 0,72 

Плоско шліфувальні    

3К722 5,67 5,90 11,82 

3Е711АФ-1, 3Е711ВФ-1, 3Е711ВУ, 

3Е721ВР1-1,3Е721АФ1-1,3Е721ВУ-

1 

5,45 6,38 7,37 

 1 2 3 4 

3Д740В, 3Д741В 9,65 9,67 21,07 

3Г71М 2,96 3,15 3,52 

3Б724 4,36 4,77 5,70 

3791 1,35 1,43 1,03 

3Д756 5,98 6,03 10,79 

3Б756 3,74 4,05 2,44 

3171 0,98 1,01 1,06 

3Б732 2,34 1,72 3,22 

МШ-207, 3756 3,55 3,19 3,63 

3724 2,49 2,44 3,32 

3Б722 2,86 2,92 3,40 

3Б740 4,00 4,10 4,38 

Внутрішньошліфувальні    

3К228, 3К229В 2,64 2,79 2,16 

3225П 1,65 1,79 1,85 

3225 1,76 1,33 2,90 
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Продовження таблиці 3.1. 

1 2 3 4 

3А228, 3А228П, 3А229 1,70 1,83 1,88 

3А227П, 3А227, 3А227В, 3А227Г, 

3А227ВТ 

1,76 1,87 2,04 

3А250 0,91 0,69 1,17 

3А240 1,07 0,75 1,35 

3К225В, 3К227В 2,69 2,64 2,95 

Безцентровошліфувальні    

ЗД180 3,08 3,44 3,65 

ВШ-601 2,91 3,03 2,89 

АТ-512М 4,24 4,84 4,22 

ВШ-591 4,38 5,31 3,89 

ВШ-392М 3,39 3,48 3,35 

3А184А 4,49 4,91 4,67 

3184, 3Г182 3,18 3,85 2,81 

Круглошліфувальні    

 1 2 3 4 

3922Е 1,35 1,40 1,15 

3922 1,22 1,41 0,70 

3М184, 3М182, ВШ-627М 4,28 4,33 3,98 

3В110 3,11 3,20 3,20 

3Б16Ш, 3М151 2,63 2,69 2,10 

3А433 3,44 3,77 3,36 

3А487Н60, 3А486 3,90 4,48 3,65 

3А11611А, 3А164, 3А164Б 3,20 3,14 4,11 

3Б151А, 3М151Е 6,56 7,07 6,16 

3А151, 3А161, 3Б151, 3Б161, 3М151 2,36 2,59 3,03 

3В161, 3В161А, 3В161Н10 3,19 3,45 13,60 

3М162. 3м163, 3М164 8,80 9,41 16,90 

3Б153 2,30 2,50 2,05 

3Б153Г 4,02 4,51 8,19 

3Б153У 1,46 1,31 1,89 

3Е153 4,15 4,22 2,85 

3К161н11 5,22 9,36 8,70 

3А110 2,59 2,55 2,15 

3131, 3А130 2,06 1,96 1,61 

3А130, 3131, 3А141, 3140 2,70 2,68 2,12 

3А153У 0,81 0,76 1,11 

3151, 3161 1,15 0,97 0,72 



161 

 

 

Продовження таблиці 3.1. 

1 2 3 4 

Спеціальні шліфувальні    

3Б282 3,71 3,74 5,88 

3283 4,35 4,87 7,49 

3Т161Н880 5,41 5,84 5,60 

5974 1,96 1,96 1,36 

5822М 5,87 5,98 5,29 

5822 4,85 5,12 2,78 

3П451 8,51 9,46 5,62 

ХШ4-10н 4,15 4,76 5,54 

 1 2 3 4 

ХШ1-01 7,70 8,91 5,13 

МШ247, 3450, 3451, 3451Б, 3451В, 

3451Г 

3,68 3,77 2,61 

3450, 3451, 3451Б, 3451В, 3451Г 4,11 4,14 3,40 

ХШ3-01, ХШ3-02 4,28 4,59 9,26 

395М 1,50 1,70 0,72 

 Полірувальні    

3Б854, 3Б854Г 1,37 1,34 1,26 

3Б890 0,52 0,49 0,47 

 Хонінгувальні    

3К82с203 5,13 5,50 10,14 

3М82с155 5,06 5,39 6,01 

3М83 4,78 5,62 5,28 

3Б816 5,02 5,47 4,46 

 Зубообробні    

5К310 4,65 4,64 5,67 

5В312 4,72 5,46 6,21 

5122, 5122С 7,65 8,54 6,79 

5Б525, 5Б525-2 1,67 1,85 1,62 

5702В 4,36 5,16 4,65 

5702, 5702В 4,42 5,10 4,96 

527В 3,62 3,81 4,91 

ВС-Б12-1084, ВС-б12-895, ВС-Б12-

500, ВС-12-746, ВС-12-724А, 5В312 

5,03 5,45 4,86 

5140 6,06 7,94 9,82 

ВС-13-723 4,47 5,03 7,19 

5121С 6,97 8,24 8,32 

5К301П, 5К301 2,51 2,39 5,33 
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Продовження таблиці 3.1. 

1 2 3 4 

 5525-2, 5525, 5525М 1,58 1,75 2,06 

5131 8,24 8,65 10,02 

 1 2 3 4 

5Н580 4,79 5,44 7,80 

5230 1,84 1,87 1,58 

ВС12-727, ВС12-726, ВС12-725, 

ВС12-724 

3,95 4,65 3,60 

5Д580 5,14 5,50 8,74 

5П725М 4,30 4,53 3. 26 

5В833, 5В832 9,11 9,51 6,34 

530614 4,31 4,59 3,03 

5К32, 5К32А, 5К324А, 5К32Г, 

5К324П 

3,67 5,90 3,40 

5А725 1,76 1,76 2,40 

2А250, 2А250П 3,20 3,48 2,08 

528С 1,31 1,09 0,95 

525 1,50 1,52 1,16 

5В12 1,05 0,98 0,62 

5М14 1,23 1,21 0,86 

Довбальні і стругальні    

7Д430, 7Д450 1,89 2,22 1,91 

7А311, 7А33 0,66 9,59 0,79 

7А412 0,65 0,58 0,95 

7112, 7210, 7110, 7212 5,05 5,00 5,91 

7233, 7242Б 4,77 4,68 4,40 

7Д37, 7Д36 1, 18 1,05 1,79 

7М36, 7М37 0,79 0,77 1,16 

7Б35 0,48 0,45 0,58 

7А420 0,71 0,50 0,77 

7А420 1,16 1,08 1,26 

7А36, 737 0,91 0,74 0,19 

7Б56, 7Б66но54, 7Б66но55, 7Б66-

1н10, 7Б66н42 

6,58 6,55 11,24 

7Б55У, 7Б55 3,81 3,79 6,81 

7А540н63, 7А540н55, 7А540н52, 

7А540, 7А540н51 

4,07 3,94 3,96 

 1 2 3 4 

7552 1,68 1,16 2,87 
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Закінчення таблиці 3.1. 

1 2 3 4 

5МП515Н9 5,78 6,19 5,54 

5Б520 3,57 3,40 2,75 

7Б510 3,76 3,56 3,04 

МП-75 3,49 3,10 4,89 

7710ВН/92 3,97 4,17 4,24 

МП141Н30, МП141Н37 6,52 7,03 6,18 

77-20-В 2,41 2,36 3,87 

766Н116 6,53 7,18 5,96 

7А520 1,96 2,05 3,60 

7А510 1,77 1,97 3,31 

7С720В 2,56 2,27 10,45 

7В710Д, 7В710 4,15 3,20 8,32 

7А710Д, 7А710 1,58 1,16 2,08 

7540, 7520, 7510 2,45 1,55 3,35 

 Відрізні    

8252, 8262, 8Б25, 8Б261 6,21 5,80 10,89 

8, 74 0,77 0,73 0,83 

91А25, 91А15, 91А38, 91А53 11,60 12,02 14,70 

872М 0,24 0,36 0,20 

8В66А 3,46 2,90 5,78 

2054М 1,49 1,61 1,31 

2061 0,54 0,51 0,50 

МН-07-285, МН-07-286, 2062, МН-

06, МН-07-183, МН-06-182 

0,73 0,73 0,67 

2056 1,35 1,43 1,93 

2А05 1,18 1,20 1,28 

5Д07 0,84 0,88 0,47 

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                  

 


