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"Концепції зниження витрат на виготовлення машинобудівної
продукції"
Обґрунтовано умови зниження витрат на виготовлення машинобудівної продукції на основі застосування сучасних металообробних
верстатів та інструментів. Для цього запропоновано новий теоретичний
підхід до визначення собівартості обробки деталей машин, що розглядає
взаємозалежними основні статті витрат: із заробітної плати робітникаверстатника й на різальний інструмент. Доведено, що зі збільшенням
продуктивності обробки собівартість змінюється за екстремальною
залежністю, проходячи точку мінімуму. Теоретично встановлено й експериментально підтверджено, що в точці мінімуму собівартості обробки
витрати на заробітну плату робітника-верстатника приблизно в 4 рази
перевищують витрати на різальний інструмент. Експериментально також
установлено, що питома вага різального інструмента в сумарних витратах на операцію механічної обробки незначна і становить у середньому
3 %. Отже, ефект механічної обробки обумовлений, насамперед, зменшенням статті витрат, пов’язаної із заробітною платою робітникаверстатника й обумовленої продуктивністю обробки, тобто основним
часом обробки деталі. Це дозволяє істотно збільшити швидкість різання
й, відповідно, продуктивність обробки, а також зменшити витрати на
заробітну плату робітника-верстатника без помітного збільшення витрат
на інструмент. Для реалізації цієї умови необхідно використовувати
більш прогресивні, хоча й дорогі, різальні інструменти зі зносостійкими
покриттями, які характеризуються високою стійкістю й можливістю
багаторазового збільшення швидкості різання й продуктивності обробки
на сучасних високооборотних верстатах типу "обробний центр" із числовим програмним управлінням.
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