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1.4. Технологічний процес і технологічна система

Загальні засади технології
Умовно сучасні технологічні процеси (ТП) поділяють на механічні, хімічні 

та біологічні. Механічні ТП пов’язані зі зміною фізичних властивостей та форми 
перероблюваних матеріалів. Хімічні ТП – із хімічними перетвореннями. ТП, які 
засновані на біохімічних, біомолекулярних процесах, відносять до біологічних.

Механічні ТП становлять основу машинобудування, легкої промисловості 
та суміжних із ними галузей.

Однією зі стародавніх гілок хімічної технології органічних речовин є харчо
ва. Переробка сировини рослинного та тваринного походження тісно пов’язана з 
біохімічними процесами.

Становлення механічної технології як науки розглянуто у розділі 
“Машинобудування”.

Хімічна технологія як наука пройшла чотири періоди. На першому вона 
носила описовий характер – зібрання рецептів та описів окремих технологічних 
операцій (ТО).

Другий період пов’язано з початком аналізу фізико-хімічних явищ та визна
чення на цій основі вибору ТО. Це – якісний період.

Третій період пов’язано з початком кількісного аналізу та прогнозування про
цесів. Глибинні знання одиничних процесів дозволяють складати схожі ТП у різних 
галузях хімічної та харчової промисловості. Для здійснення цих ТП були винайдені 
вакуумвипарні апарати, ректифікаційні колони, холодильні машини, електричні 
двигуни, фільтри безперервної дії тощо. Виникла наука про процеси й апарати.

На четвертому етапі наука технологія використовує не тільки теоретичні 
основи процесів і апаратів, тобто теорію одиничних процесів, але і методи теорії 
систем, теорії оптимізації та математичне моделювання. Від теоретичних засад 
кінетичних закономірностей одиночних процесів здійснено перехід до кінетич
них закономірностей на кожній ТО та узгодження їх з функціонуванням усієї 
технологічної лінії. Нарешті, за допомогою теорії оптимізації обрані найбільш 
раціональні рішення.

Зараз технологія перебуває на п’ятому етапі та розглядається як кібернетич
на інформаційна система (див. розд. “Виробничий процес”).

Технологія відноситься до прикладних галузей науки. Об’єктом технології 
є окремі операції, технологічні процеси, технологічні комплекси виробництва 
будь-яких виробів: металу, тканин, хліба, цукерок, кислот, вина тощо. Предме
том технології є система уявлень, категорій, принципів та законів синтезу 
(проектування) ефективних ТП, моделей, методів обробки та визначення якісних 
і кількісних характеристик.

Теоретичні основи технології містять параметричні, морфологічні та функ
ціональні описи.

Параметричний опис властивостей, ознак та співвідношень фіксує їх, не 
з’ясовує закономірності ТП.

Морфологічний опис визначає взаємозв’язки властивостей, ознак, співвідно
шень кожної технологічної операції. До морфологічного опису відносять статич
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ні, кінетичні, динамічні та інші закономірності якісного або кількісного характе
ру, що дозволяє встановити технологічні режими, конструктивні параметри ма
шин, апаратів, верстатів тощо.

Функціональний опис встановлює взаємозв’язки між ТО технологічного 
процесу, технологічного комплексу (лінія), який одержують аналітично, за допо
могою моделей, експериментально.

Морфологічні та функціональні описи складають зміст будь-якої технології.
Основним методичним засобом технології є визначення найбільш істотних 

зв’язків між параметрами окремих ТО та структури технологічного комплексу, 
вибір відомих або розробка нових засобів, її кількісної оцінки.

Таким чином, технологія – це сукупність засобів переробки сировини в го
товий продукт і наукова дисципліна, яка розробляє та довершує ці засоби.

Структура технологічного процесу
Закінчену частину ТП, яка виконується на одному робочому місці, назива

ють технологічною операцією. Основною ознакою вичленовування ТО з ТП є 
незмінність протягом операційного часу обладнання, предмета обробки і вико
навців. На ТО розробляється вся основна технологічна, облікова і планувальна 
документація. Прикладами операцій можуть служити чорнове й чистове обточу
вання поршня, нарізування зубчастого колеса, лиття пластмасової іграшки, фор
мування шоколадної плитки тощо. ТО – основна структурна частина ТП. Проек
тування ТП полягає у визначенні послідовності та змісту його операцій. 

ТО складаються з технологічних і допоміжних переходів. Технологічний 
перехід (ТПр) є найменшою частиною ТП, що містить в собі всі головні його 
властивості (зміна фізико-механічних якостей, форми та розмірів заготовки). 
Основною ознакою вичленовування ТПр із ТО є незмінність протягом деякої 
частини операційного часу поверхні обробки та інструмента. ТПр здійснюється 
при строго визначеній сукупності значень параметрів ТП, названій технологіч-
ним режимом. До таких параметрів відносять швидкість різання, подачу, глиби
ну різання, температуру охолодження або нагрівання і т.ін. Закінчена частина 
ТО, що складається з дій людини або обладнання, які необхідні для виконання 
ТПр і не супроводжуються зміною форми, розмірів, інших властивостей заготов
ки, називається допоміжним переходом (зміна патрона, револьверної голівки, 
інструмента, установка заготовки, зняття готової деталі, переміщення, вимірю
вання параметра).

ТПр механічної ТО складається з робочих і допоміжних ходів. Робочий хід 
– це частина ТПр, що являє собою однократне переміщення інструмента щодо 
заготовки, яке супроводжується зняттям припуску або його частини. Аналогічне 
переміщення інструмента без впливу на заготовку, але необхідне для виконання 
робочого ходу, називають допоміжним ходом (неробочий хід довбня, перемі
щення робочого столу із заготовкою на розрахункову відстань для свердління 
наступного отвору).

Частину ТО, виконувану при незмінному закріпленні заготовки, називають 
установом. Наприклад, часто обробка всіх поверхонь ступінчастого валика ви
магає його повороту на 180° і перезакріплення в патроні верстата, тобто ТО ви
конується за два установи. Однак змінити положення заготовки для обробки 
щодо інструмента в ряді випадків вдається без її перезакріплення (наприклад, на 
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поворотному столі свердлильного, фрезерного верстатів). Кожне положення за
готовки на верстаті при одному її закріпленні називають позицією. Чим менше 
установів, тим менше операційний час і вища точність обробки, тому позиційні 
установи нерідко виявляються технічно й економічно виправданими. 

Різальний інструмент і заготовку перед обробкою на верстаті спеціальним 
чином встановлюють у розрахункове вихідне положення один відносно другого. 
Початкову установку параметрів і режимів роботи технологічної системи з ме
тою приведення її в стан, необхідний для виготовлення виробу відповідно до 
вимог технічної й технологічної документації, називають налагодженням. До 
налагодження відносять установку пристосування, переключення швидкості та 
подачі і т.п. У процесі роботи технологічна система може вимагати додаткового 
регулювання – підналагодження – для відновлення досягнутих при налагоджен
ні значень параметрів.

На рис. 1.4.1 показане виготовлення ступінчастого валка (рис. 1.4.1, а) із 
заготовки, відрізаної від прутка круглого прокату (рис. 1.4.1, б). Аналізуючи кре
слення, доходимо висновку: габаритні розміри деталі – L < 120 мм, D < 60 мм; 
параметри точності – 0,06 мм і шорсткості – Rz10 дозволяють вести обробку за
готовки токарським методом, зокрема, на верстаті моделі 1В340Ф30; обробці 
підлягають усі поверхні деталі, і їх можна обробити в одну операцію; оскільки 
токарським методом усі поверхні одночасно обробляти неможливо (необхідна, 
принаймні, одна поверхня для закріплення заготовки), потрібен розрив операції 
(переустановка заготовки); очевидно, всі поверхні можна обробити за два уста
нови. 

Рис. 1.4.1. Обробка ступінчастого валка:
а – креслення деталі; б – заготовка; в, г і д – технологічні ескізи обробки

а

вб

г д
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Установ 1: заготовку встановлюють у самоцентруючий патрон; перший 
ТПр – прохідним різцем точать остаточно поверхню 1 в креслярський розмір 
50–0,1 мм (Rz40) на довжину 70 мм, що перевищує креслярський розмір 60 мм; 
другий ТПр – підрізним різцем обробляють торець (поверхня 2) остаточно Rz40 
(рис. 1.4.1, в). Установ 2: заготовку перевертають на 180° і встановлюють обро
бленою поверхнею  50–0,1 у той же патрон; третій ТПр – підрізають торець 3
остаточно (Rz40) до одержання креслярської довжини валка 100 мм; четвертий 
ТПр – точать попередньо поверхню 4 у технологічний розмір  31,5–0,15 мм, що 
перевищує креслярський розмір приблизно на 1,5 мм (припуск на чистовий пере
хід) на довжину 39,0 мм (залишають припуск на підрізування уступу); п’ятий 
ТПр – прохідним різцем з головним кутом у плані 90° точать остаточно в крес
лярський розмір           мм поверхню 5 (Rz10) з одночасним підрізуванням усту
пу 6 (Rz40) до одержання креслярського розміру 40 мм. У п’ятому комбіновано
му ТПр здійснюють обробку в сукупності поверхонь 5 і 6 (рис. 1.4.1, д).

У вищеописаній токарській операції, якої виявилося досить для виготовлен
ня виробу (ступінчастого валка) по кресленню (рис. 1.4.1, а), ТП однооперацій
ний. У сучасних машинах подібних простих деталей небагато, тому ТП виготов
лення деталей звичайно багатоопераційні. Наприклад, якби на одному зі ступе
нів валка була розташована виїмка під шпонку (рис. 1.4.2, а), тоді в ТП довелося 
б вводити операцію фрезерування. Причому вид шпонкового паза (закритий) 
говорить технологу про те, що його варто виконувати пальцевою фрезою на вер
тикально-фрезерному верстаті. Як пристосування (для закріплення заготовки на 
столі верстата) можна використовувати призму або лещата. Ускладнення того ж 
робочого креслення за рахунок додавання ще одного ступеня із зубами (рис. 
1.4.2, б) не тільки приведе до змін у токарській операції, але і вимагає введення в 
ТП ще однієї операції з групи зубооброблюючих: або зубодовбальної, або зубоф
резерувальної. Щоб відповісти на питання, яку ж конкретно операцію доцільно 
ввести, технологу буде потрібно здійснити додатковий аналіз виробничої ситуа
ції (наявність відповідного обладнання, технологічного оснащення, їхньої заван
таженості іншими роботами і т.ін.). Нарешті, вказівка на кресленні значення шо
рсткості Rа = 1,25 мкм (рис. 1.4.2, в) вимагає введення в ТП або операції тонкого 
точіння, або операції шліфування – цими методами можна досягти зазначеної 
шорсткості.

Рис. 1.4.2. Приклади багатоопераційного ТП

Крім набору необхідних ТО, в ТП строго фіксується їхня послідовність і 
регламентується зміст. Послідовність ТО вказується в маршрутному ТП, оформ
люваному на спеціальних маршрутних картах. Наприклад, технологічним марш
рутом обробки по кресленню (рис. 1.4.2, в) може бути: токарська попередня; 
токарська остаточна; шпонково-фрезерувальна; зубофрезерувальна; круглошлі
фувальна.

Зміст операцій вказують в операційному ТП на операційних картах. Окре
мим рядком записують зміст установа (базування й закріплення заготовки) і ко

0,02
0,0830



а вб

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


Клименко Л.П., Соловйов С.М., Норд Г.Л. Системи технологій20

жного переходу згідно з “Правилами запису операцій і переходів. Обробка різан
ням”. Наприклад, “Установити й закріпити деталь”; “Точити поверхню, витри
муючи  40–0,05 і L =100 ± 0,2” і т.ін.

Структура технологічних процесів хімічного, біологічного спрямування 
складається із сукупності одиничних процесів (методів) (див. розд. “Основні 
технологічні методи”) без подальшого подрібнення.

Технологічні системи 
У кожній виробничій системі функціонує гама технологічних систем. Тех-

нологічна система (ТС) – це сукупність взаємозалежних технологічних засобів, 
предметів виробництва й виконавців для виконання в регламентованих умовах 
виробництва заданих ТП або операцій. До умов виробництва відносять: інтенси
вність надходження сировини, заготовок, параметри енергопостачання, парамет
ри навколишнього середовища та ін. 

Ієрархічно ТС мають чотири рівні: ТС операцій, процесів, виробничих під
розділів і підприємств.

ТС операції забезпечує виконання однієї визначеної ТО, наприклад, універ
сальні верстати – токарський, фрезерний, свердлильний, або – зважування сиро
вини при виготовленні ковбаси.

ТС процесу містить як підсистеми сукупність ТС операцій. Підсистеми мо
жуть відноситися до одного технологічного методу (формоутворення, обробки, 
складання, контролю) або до одного найменування виготовленої продукції. Напри
клад, на багатоцільових верстатах типу обробний центр можна виконати цілком 
нескладний ТП (точіння, фрезерування, свердління). До цього ж рівня відносяться 
лінії по виготовленню деталей по складних ТП, продукції харчового призначення.

ТС виробничого підрозділу складається з ТС процесів і (або) операцій.
ТС за різними класифікаційними характеристиками поділяють на наступні види.

За характером спеціалізації:
 спеціальна ТС – призначена для виготовлення виробу одного наймену

вання та типорозміру;
 спеціалізована ТС – призначена для виготовлення групи виробів із зага

льними змістовими, конструктивними та технологічними ознаками;
 універсальна ТС – призначена для виготовлення виробів із різними конс

труктивними ознаками.

За характером виконання ТП (операції):
 послідовна ТС – підсистеми послідовно виконують заданий ТП або задану ТО;
 рівнобіжна ТС – підсистеми паралельно виконують заданий ТП (операцію);
 комбінована ТС – структура представлена у вигляді сукупності послідов

них і рівнобіжних систем більш низького рівня.
За характером зв’язку підсистем:
 ТС із жорстким зв’язком підсистем негайно припиняє функціонування у 

випадку відмовлення хоча б однієї підсистеми;
 ТС із нежорстким зв’язком підсистем продовжує розрахунковий час 

функціонувати при виході з ладу однієї (або декількох) підсистем.

За рівнем автоматизації:
 механізована ТС має у своєму розпорядженні засоби технологічного осна

щення, що складаються з механізовано-ручних і механізовано-технічних 
пристроїв;

 автоматизована ТС має засоби технологічного оснащення, що склада
ються з автоматизовано-ручних і автоматизованих пристроїв;

 автоматична ТС повністю оснащена автоматичними пристроями.
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