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Розроблена система факторів, які впливають на якість ливарного виробництва, що дозволяє спростити ма-
шинобудівним підприємствам процедуру пошуку раціональних рішень, пов'язаних із забезпеченням і підви-
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Одним із принципів 

сучасної діяльності будь-якої організації є дотри-
мання умов управління якістю продукції, що випус-
кається, на всіх етапах її життєвого циклу, у тому 
числі й в заготівельному виробництві. Відомо, що 
від якості заготівок і роботи заготівельного вироб-
ництва залежить ресурс і надійність промислової 
продукції, а також конкурентоспроможність всього 
підприємства. Так, наприклад, деталлю, яка значною 
мірою лімітує ресурс двигуна внутрішнього згорян-
ня та його працездатність є гільза блоків циліндрів, 
що переважною більшістю виготовляється із сірого 
чавуну методом відцентрового литва. Цей метод 
литва дозволяє поєднувати високу зносостійкість і 
порівняно низьку собівартість виготовлення цієї 
продукції. У той же час відомо, що ливарне вироб-
ництво, через ряд специфічних умов, характеризу-
ється великим (у відносних одиницях) числом бра-
кованих виробів. У ході проведеного аналізу науко-
вих робіт [1, 2], а також якості робіт ливарних виро-
бництв промислових підприємств Сумської області 
встановлено, що складність боротьби з браком на 
тому або іншому виробництві пояснюється, перш за 
все, дією на формування якості відливок чисельних і 
часто некерованих чинників, а також відсутністю 
рекомендацій з їх усунення. Тому виникло науково-
прикладне завдання, пов'язане з розробкою норма-
тивного забезпечення управління якістю ливарного 
виробництва на основі управління ризиками виник-
нення дефектів у заготівках, їх систематизації та 
формуванні банку даних типових заходів щодо їх 
усунення. 

Метою даної роботи є розробка системи чинни-

ків, які впливають на якість продукції ливарного 
виробництва на основі використання експертного 
методу та «простих інструментів» статистичного 
аналізу якості, що дозволяють підвищити ефектив-
ність заходів, пов'язаних із забезпеченням якості 
продукції ливарного виробництва. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. 
Досвід передових зарубіжних і вітчизняних підпри-
ємств показує неможливість забезпечення високої 
конкурентоспроможності продукції машинобудівної 
галузі без створення та впровадження ефективної 
системи заготівельного виробництва. 

Процес виробництва відливок залежить від бага-
тьох факторів, між якими існує стосунки типа при-
чина → слідство (результат). Визначення цих фак-
торів проводився за допомогою так званого «Прин-
ципу 5М», тобто розсіяння різних значень виявле-
них показників якості віднесене до чисельних випа-
дкових дій, які в сукупності представляють 5 полів, 
так звані «5М». Мається на увазі, що «5М» походить 
від перших букв англійських значень слів: Men – 
персонал (людський фактор), Machine – машина 
(устаткування), Material – матеріали (компоненти 
або сировина), Method – методи (як виконується 
робота), Medium – середовище (будова, логістика та 
робочий простір). 

Визначення конкретних чинників для кожного 
поля здійснювалося за допомогою групи експертів 
(метод повного (подвійного) попарного зіставлен-
ня), до складу якої входили провідні представники 
промислових підприємств і технічних Вузів Сумсь-
кої області. Узагальнені результати роботи показані 
на причино-наслідковій діаграмі (рис. 1). 
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Аналіз даної діаграми показує, що процес виго-
товлення заготівок не можна розглядати у відриві 
від всього виробництва, тобто якість ливарного ви-
робництва є одним із ключових процесів системи 
управління якістю промислового підприємства. 

До основних груп чинників, що погіршують 
якість процесів ливарного виробництва, належать: 

– часті відхилення технологічних параметрів, що 
ускладнюють використання формального методу 
ліквідації дефектів; 

– відсутність системного підходу при ліквідації 
дефектів, яка до теперішнього часу на більшості 
підприємств здійснюється методом проб і помилок; 

– відсутність ефективного інформаційного забез-
печення процесу ліквідації дефектів; 

– недостатня кваліфікація працівників ливарного 
виробництва, що сприяє неякісній розробці техно-
логічних процесів; 

– низький рівень організації праці процесу вироб-
ництва відливок, що приводить до виникнення браку. 

У ході проведених досліджень встановлено, що 
на якість процесів ливарного виробництва впливає 
досить складна і багатовимірна система чинників, 
яку графічне можна навести у вигляді причинно-
наслідкової моделі (рис. 2). 

 

 
 
Рисунок 2 – Модель системи чинників, які впливають на якість ливарного виробництва машинобудівного 

підприємства 
 

Правильна оцінка ролі системи розглянутих 
чинників сприяє вирішенню багатьох наукових і 
інженерних завдань при проектуванні, виготовленні 
й експлуатації виробів. При цьому важливо знати 
склад і реальні можливості використання як кожно-
го чинника окремо, так і їх сукупності. 

Використання прогресивних технологічних про-
цесів, високий рівень механізації і автоматизації, 
вдосконалення методів і засобів контролю і випро-
бувань продукції сприяють підвищенню стабільнос-
ті ливарного виробництва, що, у свою чергу, забез-
печує постійні характеристики якості продукції. 

Так, наприклад, аналіз чинників, які впливають 
на якість ливарного виробництва ВАТ «Конотоп-
Мотордеталь» в період із 2007 до 2009 років (рис. 3) 
показав ефективність запропонованих заходів щодо 
зниження виробничих (технологічних) чинників. У 
теж час прослідковується тенденція до збільшення 
невідповідностей, пов'язана з фінансовими факто-
рами, що пояснюється нестабільною фінансово-
економічною ситуацією підприємства та країни в 
цілому. 
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Рисунок 3 – Залежність питомої ваги невідповідностей ливарного виробництва (у відсотках)  
ВАТ «Конотоп-Мотордеталь» від чинників, які впливають на його якість 

 
 
ВИСНОВКИ. Чинники, які впливають на якість 

ливарного виробництва, зрештою виявляються у 
вигляді певного рівня ефективності виробничого 
процесу та якості готової продукції. При цьому 
причини низької якості роботи ливарного виробни-
цтва можуть бути організаційного, фінансово-
економічного, виробничого характеру, а також по-
в'язані з незадовільною організацією управління 
людськими ресурсами. 

Розроблена система чинників, які впливають на 
якість ливарного виробництва, дозволяє спростити 
вітчизняним машинобудівним підприємствам про-
цедуру пошуку оптимальних рішень, пов'язаних із 
забезпеченням і підвищенням якості цього процесу 
та конкурентоспроможності підприємства в цілому. 
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