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У статті розкрито ключові аспекти ресурсозбереження машинобу-
дівної продукції при її проектуванні, виготовленні, експлуатації і 
ремонті. Дано характеристику ресурсозберігаючих показників яко-
сті продукції. Проаналізовано вибір багатоваріантних ресурсозбері-
гаючих інженерних рішень в галузевому машинобудуванні. Виді-
лено основні напрямки ефективного використання матеріальних 
ресурсів в процесі виробництва продукції. Намічено напрямки по-
дальших наукових досліджень в галузі машинобудування. 
Ключові слова: машинобудівна продукція, якість виробу, ресурсо-
збереження, ресурсозберігаючі показники, ресурсозберігаюча тех-
нологія. 

 

Трактування поняття „ресурсозбереження” носить багато-
гранний характер і може розглядатися як бережне відношення до 
природних ресурсів, економія будь-яких видів ресурсів, які забезпе-
чують життєдіяльність людини, у наданні виробу необхідної якості в 
процесі виготовлення, технічного обслуговування і ремонту, а також 
у підтриманні і своєчасному відновленні заданого рівня технічних 
об’єктів протягом усього періоду їх експлуатації. 

Значний внесок у вирішенні питань підвищення ресурсозбере-
ження деталей машин і елементів конструкцій з використанням різ-
них технологічних методів їх виготовлення і відновлення внесли такі 
вчені як П.Г. Алексєєв, Б.М. Аскіназі, В.В. Болотін, Б.М. Волков,  
С.Г. Гранкін, Б.І. Костецький, І.В. Крагельський, В.С. Малахов,  
М.В. Молодик, О.В. Рижов, М.І. Соболєв, В.М. Ткачов, М.І. Черновол, 
В.І. Черноіванов, А.В. Чичинадзе та інші. 

Проблема ресурсозбереження пов’язана з проблемою підви-
щення якості машинобудівної продукції. В свою чергу підвищення 
якості продукції і споживчих властивостей виступає резервом з по-
кращення використання та економії ресурсів (матеріальних, палив-
но-енергетичних, трудових), а зв’язок ресурсозберігаючих властиво-
стей з іншими властивостями продукції реалізується у формі вирі-
шення протиріч між активними елементами процесів виробництва та 
експлуатації та обумовленою складністю конструкції.  

Дослідження питання ресурсозбереження машинобудівної 
продукції дозволить сформувати необхідні знання щодо правильного 
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підходу до постановки і вирішення проблеми ефективного викорис-
тання технічного ресурсу об’єктів при їх проектуванні, експлуатації та 
обслуговуванні на базових підприємствах галузі. 

Вибір багатоваріантних ресурсозберігаючих інженерних рі-
шень визначає подальше раціональне конструктивне виконання 
продукції, що характеризується трудовими, матеріальними та енер-
гетичними затрати на виробництво, експлуатацію, підтримання і від-
новлення роботоздатності в процесі обслуговування і ремонту. 

В загальному показники якості виробу поділяються на функціо-
нальні, природоохоронні і ресурсозберігаючі (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема групування показників якості виробу 

 

Функціональні показники визначають технічну сутність виробу, 
яка полягає у його здатності виконувати встановлені функції відпо-
відно з призначенням. 

Необхідно також враховувати безпосередній зв’язок показників 
надійності з ресурсозберігаючими показниками [1]. Наприклад, при-
йняття рішень з нормування надійності залежить від собівартості 
продукції під час виготовлення і затрат на планово-профілактичні 
заходи за весь термін служби [2]. 

Ергономічні та естетичні властивості конструкції виробу 
пов’язані з вирішенням задач ресурсозбереження, шляхом оптима-
льного (за рівнем затрат) поєднання раціональних конструктивних 
форм і технологічно раціонального конструктивного виконання. 

Ресурсозберігаючі показники відображають властивості виро-
бу, визначають рівень витрат ресурсів, які пов’язані з наданням ви-
робу необхідної якості в процесі виготовлення, технічного обслугову-
вання і ремонту, а також затрат ресурсів, направлених на безпосе-
реднє споживання (експлуатацію) виробу відповідно до його призна-
чення. 
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Показники технологічності конструкції виробу характеризують 
пристосованість конструкції до досягнення оптимальних затрат під 
час виробництва, експлуатації і ремонту для заданих значень показ-
ників якості продукції, обсягів випуску та умов виконання робіт (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Групування показників технологічності конструкції виробу 

 

Показники економічності ресурсовикористання характеризують 
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властивості виробу, які визначають ресурсомісткість його функціону-

вання (споживання), тобто ефективність використання ресурсів (ма-

теріалів, енергії, праці, часу), необхідного для безпосереднього вико-

ристання виробу за призначенням (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Групування показників економічності ресурсовикористання виробу 
 

Природоохоронні показники якості виробу визначають власти-
вості, пов’язані з впливом виробу на людину і навколишнє середо-
вище під час виробництва та експлуатації. 

Розробка і впровадження нових ресурсо- та енергозберігаючих 
технологій, а також модернізації діючих, неможлива без попередньої 
підготовки виробництва. Взаємозв’язок всіх етапів підготовки виро-
бництва дозволяє комплексно розв’язувати питання економії матері-
альних ресурсів (табл. 1, [3]). 

Рівень використання матеріальних ресурсів в процесі виробни-
цтва повинен досягати мінімальних витрат матеріалів або мінімаль-
ного споживання енергії. Виділимо принципові шляхи економії мате-
ріалів і енергії [3; 4]: 

1. З погляду предметів праці: 
- вибір оптимальної заготовки; 
- вибір відповідного матеріалу, застосування низьколегованих 

сталей, економічних профілів металопрокату; 
- раціональне використання виробничих відходів; 
- покращення конструктивних форм деталей без зменшення їх 

міцності і надійності. 
2. З погляду засобів праці: 
- вибір матеріало- та енергозберігаючих технологій; 
- вибір енергозберігаючого технологічного забезпечення про-

цесу; 
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- вдосконалення методів контролю технологічних процесів, а 
також розроблення заходів, спрямованих на ліквідацію браку. 

Таблиця 1 
Основний зміст етапів і шляхи економії матеріалів на окремих 

стадіях підготовки виробництва 
Етапи підготов-
ки виробництва 

Основний зміст етапів Шляхи економії матеріалів 

1. Конструктив-
ний 

Якісне визначення 
найкращих технічних 
принципів функціону-
вання; встановлення кі-
лькісних геометричних і 
матеріальних характери-
стик; вибір розмірів; ви-
бір матеріалів; виявлен-
ня характеристик мате-
ріалу; вибір геометричної 
форми; техніко-
економічна оцінка конс-
трукції. 

Висока продуктивність 
при економії використання 
енергії і матеріалів; мініма-
льні експлуатаційні затрати 
на виготовлення; оптималь-
на надійність; ефективне 
використання капітальних 
вкладень; застосування 
стандартних деталей і дета-
лей багаторазового викори-
стання. 

2. Технологіч-
ний 

Вибір заготовок; вибір 
технології; вибір засобів 
виробництва; розрахунок 
параметрів технологічно-
го процесу; розрахунок 
потужності; планування 
заходів з реконструкції і 
раціоналізації; раціоналі-
зація процесів. 

Розробка норм спожи-
вання матеріалів і енергії; 
порівняння варіантів і вибір 
технологій і засобів вироб-
ництва; скорочення числа 
етапів технологічного про-
цесу; розробка показників 
раціонального використан-
ня основних фондів і капі-
тальних вкладень. 

3. Організацій-
ний 

Організація матеріа-
льно-технічного поста-
чання; організація коо-
перації; вибір послідов-
ності реалізації виробни-
чого процесу; плануван-
ня термінів. 

Оптимізація перехідних 
запасів матеріалів; мініма-
льне заморожування оборо-
тних засобів; раціональний 
розподіл праці між підпри-
ємствами. 

4. Економічний Калькуляція собівар-
тості; ціноутворення; ви-
значення прибутку; ви-
значення рентабельнос-
ті. 

Розрахунок матеріаломі-
сткості; розрахунок енерго-
місткості; оцінка ефектив-
ності капітальних вкладень 
і заходів з раціоналізації. 

- встановлення оптимальних режимів роботи; 

3. З погляду робочої сили: 
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- дотримання технологічної дисципліни; 

- розробка раціональних систем забезпечення якості продукції; 

- запровадження заходів, стимулюючих економію ресурсів. 

Ступінь впливу на економію матеріальних ресурсів залежить 

від технологічної фази виробництва. При цьому на етапі отримання 

заготовок вплив сильніший, ніж при обробці деталей і складанні 

(табл. 2, [3]). 

Таблиця 2 

Характеристики виробничого процесу з економії матеріалів і енергії 

залежно від технологічної фази виробництва 

Стадії виробництва Характеристики 

виробничого 

процесу 
Виробництво  

заготовок 

Виробництво  

деталей 
Складання 

Зміна агрегатного 

стану 

(фазовий перехід) 

Всі деталі 

(повне) 
Часткове* Часткове 

Фазове 

перетворення 
Повне 

Часткове або 

повне 
Часткове 

Ступінь зміни об’єму 

деталі, % 
100 5-35 0-10 

*. Зміна агрегатного стану в основному завдяки застосуванню ме-

тодів з’єднання. 
 

Взаємопов’язаність конструкції виробу з технологією їх вигото-
влення дозволяє знайти способи економії матеріальних ресурсів 
(рис. 4). Наприклад, виключення з’єднувальних процесів шляхом за-
міни вузла на одну деталь, або заміна корозійностійких корпусних 
деталей на аналогічні з дешевшого матеріалу, покритого захисним 
шаром та ін. [3]. 

Цілеспрямоване управління процесом виробництва дозволить 
підвищити економію матеріалів і забезпечити узгодження функціо-
нального призначення виробу та затратами на його виготовлення. 

Таким чином, заходи з підвищення ресурсу направлені на за-
стосування нових матеріалів, конструктивних рішень і технологічних 
процесів, відповідного рівня технічного обслуговування і ремонту. 

Додатковий захід отримання економічного ефекту полягає у 
індивідуальному прогнозуванні ресурсу, що дозволить правильно 
спланувати режими експлуатації, відповідні профілактичні заходи і 
постачання запасними частинами. 
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Рис. 4. Схема дослідження технологічних процесів для пошуку 

оптимальних рішень економії матеріалів 
 

Успішне відпрацювання поставлених завдань дозволить прове-
сти ретельний аналіз отриманих результатів і визначити можливості 
їх використання в подальшій практичній діяльності. 
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The key aspects of resource-saving in engineering production when 
designing, manufacturing, maintenance and repairing are described. 
The characteristics of resource-saving indicators of production quality 
(functional, environmental and resource-saving) with detailed 
disclosure of their essence have been given. The choice of multiple 
resource-saving engineering decisions in the mechanical engineering 
has been analysed. The main directions of effective material 
resources use in the manufacturing process have been distinguished. 
The interrelation of all stages (constructive, technological, 
organizational and economic) concerning preparation of machine-
engineering production output for a complex solution of the problem 
of saving material resources has been shown. The level of influence 
on saving material resources of a technological phase of production 
from manufacturing of raw materials, fabricated parts to their 
constructing has been shown. The scheme of technological processes 
researches for search of the most effective solutions of materials 
saving  has been represented. The directions for further scientific 
researches concerning a possibility of their use in future practical 
activities in the field of mechanical engineering have been planned. 
Keywords: machine-engineering production, quality of a product, 
resource-saving, resource-saving indicators, resource-saving 
technology. 
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ОСНОВЫ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ  
ПРОДУКЦИИ 
 

В статье рассмотрено ключевые аспекты ресурсосбережения ма-
шиностроительной продукции при ее проектировании, изготовле-
нии, эксплуатации и ремонте. Дана характеристика ресурсосбере-
гающих показателей качества продукции. Проанализирован выбор 
многовариантных ресурсосберегающих инженерных решений в 
отраслевом машиностроении. Выделены основные направления 
эффективного использования материальных ресурсов в процессе 
производства продукции. Намечены направления дальнейших на-
учных исследований в области машиностроения.  
Ключевые слова: машиностроительная продукция, качество изде-
лия, ресурсосбережение, ресурсосберегающие показатели, ресур-
сосберегающая технология. 
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