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"Теоретичні та експериментальні дослідження собівартості
операцій металообробки"
Стаття присвячена визначенню шляхів зниження собівартості
виготовлення машинобудівної продукції. У зв’язку із цим теоретично й
експериментально обґрунтовані умови істотного зменшення собівартості
обробки деталей, які полягають у застосуванні сучасних високопродуктивних збірних інструментів із твердих сплавів зі зносостійкими
покриттями, що працюють в умовах високошвидкісного різання. Доведено,
що між собівартістю й продуктивністю обробки в точці екстремуму
(мінімуму) собівартості існує обернено пропорційний зв’язок. Тому
досягти істотного зменшення собівартості можна винятково за рахунок
збільшення продуктивності обробки. При цьому підвищення вартості
інструмента з надлишком компенсується збільшенням продуктивності і
зменшенням собівартості обробки. Установлено, що зі збільшенням
продуктивності обробки відбувається збільшення витрат на інструмент
відносно витрат на заробітну плату робітника, однак у загальному
випадку витрати на заробітну плату робітника завжди перевищують
витрати на інструмент. Отримані теоретичні рішення підтверджені
експериментально. Установлено, що завдяки застосуванню збірних
твердосплавних інструментів зі зносостійкими покриттями можна більш
ніж у 10 разів збільшити продуктивність і зменшити собівартість обробки,
чого досить складно досягти іншими економічними методами. При цьому
одним інструментом можна обробити в 10 разів більше деталей. Цим
показано, що за рахунок технічного переозброєння підприємств,
особливо застосування нових ефективних технологій та інструментів у
металообробці, можна успішно вирішувати проблеми створення
конкурентоспроможної машинобудівної продукції й виходу підприємств
України з економічної кризи.
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