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ТЕХНОЛОГІЧНІ ШЛЯХИ ЗМЕНШЕННЯ ВИТРАТ ПРИ 

МАЛОСЕРІЙНОМУ ВИРОБНИЦТВІ ПОЛІМЕРНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
 

У статті розглядаються особливості різних процесів малосерійного виробництва просторових полімерних деталей; 

розкрито сутність, мету, особливості зниження витрат при штучному та малосерійному виробництві, визначено 

найбільш ефективні процеси при заданих умовах; виявлено сфери застосування та найбільшого попиту для даних 

технологій; представлено порівняльний аналіз різних процесів, які орієнтують виробників на підвищення 

конкурентоспроможності за рахунок зменшення витрат на виробництво. В якості основного чинника зниження 

витрат визначається перехід до більш ефективних технологій та удосконалення виробничих процесів. Наведено ряд 

рекомендацій, щодо розробки конструкції корпусної деталі для процесу вакуумного термоформування, який визначено 

найбільш ефективним в даних умовах. Також розглядається досвід міжнародних компаній, аналізуються статті 

професійних видавництв.  
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Постановка проблеми. На сьогоднішній 

день вироби з пластмас все активніше 

витісняють альтернативні матеріали для 

виготовлення ємностей, корпусів та 

комплектуючих для виробництв будь-якого 

напрямку. Це, в першу чергу, пов’язано з у 

універсальністю полімерних матеріалів. На 

відміну від металів пластик стійкий до 95% 

речовин наявних в природі та оточуючому 

середовищі. Відсутність корозійних та 

окислових процесів дозволяє експлуатувати 

пластикові вироби на протязі довгого періоду 

часу не втрачаючи при цьому властивостей 

матеріалу. Так, споживання пластмас в цій 

галузі стає таким же (в одиницях об'єму) як 

споживання сталі. Безперервно зростає також 

застосування лакофарбових матеріалів, 

синтетичних волокон, клеїв, гуми та інше [3]. 

З іншої сторони, не дивлячись на очевидні 

переваги матеріалу, поряд із щорічним 

зростанням полімерної продукції в одних 

сферах (зростання об’ємів випуску понад 10% в 

рік) спостерігається низька активність в 

застосуванні полімерів, наприклад, 

виробниками електроніки та електротехніки 

(загальна доля полімерів в електротехніці 

складає 8-10% серед усіх галузей). Це 

пояснюється низькими об’ємами випуску 

продукції: штучне та малосерійне виробництво, 

де більшість полімерних технологій є 

економічно недоцільними.  

Таким чином можна сказати, що в певних 

категоріях виробництва існує стабільний 

інтерес у впровадженні полімерних матеріалів 

та технологій їх формування на заміну, 

наприклад, металів і сплавів [1]. Проте 

недостатній розвиток та непристосованість 

традиційних технологій до реальних, 

особливих умов гальмують цей процес. Тому 

необхідно впроваджувати економічно 

ефективні та надійні альтернативи  формування 

полімерних виробів, тим самим розширити 

сферу їх застосування, удосконалювати існуючі 

виробничі процеси для усунення втрат часу й 

ресурсів при малосерійному випуску продукції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Досить невелика кількість досліджень пов’яза-

на з цією темою. Це пов’язано з тим, що мало-

серійне виробництво пластикових виробів від-

носиться до технологій, що активно розви-

ваються. 

В даній роботі проводиться аналіз досвіду 

міжнародних компаній та досліджень. Зокрема 

розглядаються опубліковані показники 

компанії Ray Products, Xometry, Titan Audio 

[1,3]. В них розкриваються витрати на 

виробництво, що враховують вартість 

інструменту та процесу виготовлення. 

Для аналізу галузей та сфер застосування 

розглядаються статті видання Thermoforming 

Quarterly [2], де публікується досвід комерцій-

них компаній, останні дослідження в області 

виробництва полімерних деталей. Так можна 
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виокремити окремі, найбільш поширені проце-

си: лиття в прес форми під тиском, лиття полі-

меру в силіконові форми, 3D друк та аддитивні 

технології. До прогресивних технологій відно-

ситься процес термоформу-вання просторової 

деталі з листової заготовки під зниженим (або 

підвищеним) тиском. Деякі компанії вже мають 

досвід переходу до останньої технології. Проте 

продукція відноситься до типу лицьових пане-

лей, кришок та ін.. В даній роботі пропонується 

впровадити процес термоформування для 

виготовлення власне деталі типу «корпус» за 

всіма функціональними ознаками. 

Мету статті становитиме пошук та аналіз 

шляхів зниження витрат за рахунок застосу-

вання ефективної технології формування кор-

пусних деталей в умовах штучного та мало-

серійного виробництва і відповідного формо-

утворюючого інструменту. Аналіз можливості 

застосування процесів вакуумного термофор-

мування для виготовлення корпусних деталей. 

Виклад основного матеріалу. В даному 

випадку розглядається наступна ситуація: ряд 

виробників електротехнічної продукції 

зацікавлені у виготовленні одиничних або 

малих серій виробів (10-1000 шт. в рік). Це 

обумовлено специфікою галузі (наприклад, 

професійна високоякісна аудіо- та 

електротехніка) та умовами ринку. Замовники 

даного виду приладів зацікавлені у 

конкретному наповненні приладу з точку зору 

його компоновки та функцій, а також вимог до 

дизайну та сертифікаційних умов.  

Тобто область дослідження можна 

охарактеризувати наступним чином:  

 Виробництво продукції, обсяг випуску 

якої за весь життєвий цикл не перевищує 1000 

штук. Зазвичай це об'єкти спеціального 

приладобудування, тривалість випуску яких 

визначається конкурентною боротьбою, а 

обсяги випуску - заздалегідь відомим числом 

споживачів. 

 Виробництво випереджальних партій 

продукції паралельно з процесом підготовки 

масового виробництва і основного 

інструментального оснащення. Це характерно 

для комплексних виробів загального 

приладобудування, де тривалість виходу 

нового виробу на ринок значна, а фактор 

лідерства на ринку по виходу оновленої 

продукції має критичне значення. 

 Виробництво малих серій і дослідних 

партій високотехнологічних і/або наукоємких 

об'єктів з метою проведення маркетингових 

досліджень або попереднього тестування. 

Зазвичай це об'єкти масового виробництва, де 

конкуренція на рівні функціональних 

властивостей досягла своєї межі. У даній 

ситуації на перше місце в боротьбі за переваги 

споживача виходять ергономіка і дизайн, 

зовнішній вигляд і упаковка. За допомогою 

попереднього тестування знижується 

комерційний ризик.  

 Виробництво дослідних партій продукції 

для попередніх, оціночних та інших видів 

випробувань. Метою є отримання деталей, що 

визначають споживчі якості всього виробу. Для 

вирішення даного завдання використання 

матеріалів-замінників неприпустимо.  

З точки зору формоутворюючого інстру-

менту та технології виготовлення корпусної 

деталі електроприладу було звернуто увагу на 

типові технології роботи з полімерними мате-

ріалами. Найбільш ефективним рішенням з точ-

ки зору можливої конструкції та економічності 

було прийнято процес термоформування пластику. 

Дрібносерійне виготовлення пластикових 

корпусів має на меті створення деталей в малих 

кількостях. Воно дозволяє запустити партію 

товару з мінімальними ризиками і витратами. 

Для більшості виробників електроніки 

підбір необхідного корпусу для нового приладу 

є серйозною проблемою. В більшості випадків 

виробники намагаються знайти максимально 

зручний стандартний корпус, а потім, відштов-

хуючись від нього, шукаючи необхідні техно-

логії та компоновки приладу в значній мірі про-

грають в ціні. Найбільш поширена технологія 

виготовлення корпусів – лиття у прес форми 

під тиском. Повний цикл створення корпусу від 

початку розробки до серійного виробу складає 

від двох до шести місяців, а його вартість для 

більшості приладів знаходиться в діапазоні від 

5 до 25 тис. дол. США і більше залежно від 

габаритних розмірів виробу.  При цьому пода-

льша вартість виготовлення складає 0,1 – 0,2 

дол. США за корпус. Це виправдовує себе при 

об’ємах продукції понад 5000 шт. в рік, а при 

малих розмірах деталі – понад 1000 шт. в рік [1]. 

Прес-форми виготовляють з високоякісного 

металу на основі 3D-моделі. Вони відрізня-

ються високою довговічністю, міцністю і точ-
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ністю. Прес-форми використовуються у всіх 

видах промисловості для отримання пластико-

вих, металевих і інших ливарних виробів. 

Аналізуючи дослідження Ray Products 

Company Inc. вартості оснастки та 

виготовлених деталей розміром 1200х1500 мм 

методом лиття полімеру під тиском у прес 

форми (рис. 1) можна зробити висновок про 

співвідношення економічних складових 

продукту [1]. Аналізується об’єм випуску 500 – 

4500 шт., так як даний сегмент становить 

найбільший інтерес з точки зору проблем, що 

розглядаються.  

215000

220000

225000

230000

235000

240000

500 1500 2500 3500 4500

В
и

тр
ат

и
, д

о
л

. С
Ш

А

Кількість деталей

Матераільні витрати при литті полімеру під тиском

 
Рисунок 1. Матераільні витрати при литті полімеру під тиском 

Таким чином, вартість деталі з партії 500 шт. 

становить 452 дол. США, з яких вартість 

оснастки складає 450 дол. США або 99,5%. В 

партії 4500 шт. деталей вартість виробу складає 

52,9 дол. США, оснастки – 50 дол. США або 

94,5%. Враховуючи кількість циклів роботи 

прес форми можна зробити висновок, що 

собівартість оснастки при об’ємі в 10 000 шт. 

деталей і більше буде невпинно знижуватись. 

Що робить доцільним використання лиття під 

тиском тільки при великих об’ємах продукції. 

В сегменті 500-1000 шт. спостерігається висока 

вартість оснастки, що суттєво впливає на 

формування кінцевої ціни виробу. З іншої 

сторони при таких умовах прес форма за період 

роботи не використовує весь свій ресурс, тому є 

не ефективним інструментом.    

В зв’язку з цим в останній час значно 

розвивається ринок аддитивних технологій. Це 

вказує також і на актуальність задач 

висвітлених у даній роботі.   

Швидкий розвиток технологій швидкого 

прототипування вирішує ряд проблем 

наведених вище. Особливо, це стосується 

виготовлення дослідних партій, прототипів.  

Сьогодні технологія 3D-друку придбала 

неймовірну популярність не тільки в світі, але і 

в Україні. За допомогою 3D-принтера можна 

порівняно швидко отримати готовий виріб і 

використовувати його в якості прототипу, для 

виставки або презентації, в науковій діяльності 

при моделюванні різних процесів. Роздруковані 

вироби дозволяють повністю оцінити 

функціональність майбутнього пластикового 

корпусу без істотних витрат на запуск 

багатосерійного виробництва. З цієї точки зору 

технологія виробництва пластмасових виробів 

за допомогою 3D-друку є незамінним засобом 

для оцінки рентабельності продукту. До того ж, 

на цьому етапі можна легко помітити вади або 

недоліки функціоналу предмета і переробити 

3D-модель. 

3D-друк відноситься до штучного 

виробництва пластикових виробів, так як є 

ідеальним варіантом виробництва корпусів або 

деталей в штучному тиражі. 

Проаналізуємо досвід компанії Xometry, що 

стосується малосерійності випуску 

пластикових виробів шляхом 3D-друку для 

деталі розмірами 100х40х20 мм [2]. В аналізі 
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приводиться вартість одного виробу залежно 

від кількості виготовлених деталей (рис. 2). Так 

як 3D принтер не потребує спеціальної 

оснастки для кожної деталі – її вартість на 

графіку не враховується. Для порівняння 

динаміки зміни вартості додається крива 

вартості аналогічної деталі, що виготовлена 

шляхом лиття в прес форму в перерахунку на 

кількість деталей.  
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Рисунок 2. Порівняння процесів лиття та аддитивних технологій 

 

Судячи з наведеного графіка, можна 

відмітити, що у деталі, яка виготовлена шляхом 

3D-друку фактично відсутня зміна вартості 

залежно від кількості деталей. Проте навіть у 

порівнянні з литвом у прес форми можна 

сказати, що вартість деталей при невеликому 

об’ємі (до 1000 шт.) буде високою. Можна 

зробити висновок, що на сьогодні 3D друк є 

ефективним інструментом, якщо обсяг 

продукції не перевищує 100 шт., але висока 

вартість устаткування та розхідних матеріалів 

залишаються високими, що обмежує його 

використання лише для створення прототипів. 

Слід також звернути увагу на суттєвий фактор 

часу створення деталі. Адже деталь 

створюється пошарово і це значно збільшує час 

процесу при малосерійному випуску. 

Тобто коли етап тестування та дослідження 

продукції завершується і ставиться задача 

випуску саме продукту в тому чи іншому 

об’ємі – аддитивні технології не можуть 

ефективно вирішити ці задачі, так як не несуть 

суттєвого економічного ефекту в порівнянні з 

іншими технологіями. Це, безумовно, 

стимулює подальший розвиток цієї галузі і ці 

проблеми будуть вирішені в майбутньому. 

Проте існуючий ряд проблем потребує їх 

вирішення вже сьогодні. 

Інший варіант зниження вартості оснастки 

при литті полімерів досягається шляхом лиття в 

силіконові форми. Цей спосіб відноситься до 

дрібносерійного виробництва і підходить для 

виготовлення невеликої партії виробів (від 20 

до 1000 штук). 

В даному випадку, дана технологія здатна 

забезпечити достатній економічний ефект, 

проте потребує застосування декількох різних 

процесів, низький ресурс однієї форми та 

значний час виготовлення виробу. З огляду на 

це лиття в силіконові форми не дає змоги 

ефективно замінити існуючі технології, хоча і 

має позитивні економічні аспекти. 

Серед інших можливих процесів 

виготовлення корпусу можна виділити 

термоформування пластику. Аналізуючи 

експериментальний досвід застосування цієї 

технології в авіа- та автомобілебудуванні, 

медичній галузі та пакуванні можна зробити 

попередній висновок, що дану технологію слід 

розглянути більш детально. 

Термоформування, технологія гарячого 

вакуумного формування - це виробництво 
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виробів з термопластичних матеріалів в 

гарячому вигляді методом впливу вакууму 

(низького тиску повітря). 

Вакуумне формування, по суті, є варіантом 

витяжки, при якій листовий пластик, 

розташований над або під матрицею 

(інструментом формування), нагрівається до 

певної температури, і повторює форму матриці 

за рахунок створення вакууму між пластиком і 

матрицею. 

Обираючи технологію здатну виготовити 

просторову деталь з листової заготовки слід 

звернути увагу на декілька важливих аспектів. 

Перш за все – тонкостінна деталь не має 

потовщень та відливів для монтажу кріплення, 

надання жорсткості конструкції. Тому типову 

конструкцію корпусу необхідно переглянути та 

адаптувати для нового процесу. Крім того 

процес чутливий до температурних режимів, 

що в високій мірі впливають на якість виробу; 

має вимоги щодо радіусів спряжень поверхонь 

та площі формування. Так як площа 

зформованої деталі значно відрізняється від 

площі заготовки (листа) – з’являються локальні 

потоншення деталі. Проте слід зазначити, що 

вище наведений ряд проблем можна успішно 

вирішити, ще на етапі розробки виробу та 

оснастки, застосовуючи сучасні можливості 

САПР та моделювання поведінки матеріалу 

при заданих умовах. 

Аналізуючи досвід Ray Products Company 

Inc з виготовлення виробів за допомогою 

термоформування розміром 1200х1500 мм, 

можемо порівняти показники з наведеними 

вище на Рис. 3 [1].  
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Рисунок 3. Порівняння процесів виготовлення полімерних деталей 

Як бачимо, в проміжку, що становить 

інтерес, процес термоформування має істотно 

нижні показники вартості ніж лиття в прес 

форму, особливо витрати на оснастку – більш 

ніж у 2 рази. Це дозволяє уникнути зайвих 

матеріальних витрат при початкових партіях 

продукту. Також варто відмітити, що даний 

процес не потребує розплаву полімеру, а тільки 

його розігріву до стану пластичності, має 

значно менше вимог щодо точності і якості 

оснастки та матеріалів, що застосовуються. 

Переважно це алюмінієві сплави, що легко 

оброблюються і надійно працюють в діапазоні 

500-1000 циклів і більше. Крім того для даного 

процесу доступні всі види термопластів, 

наявних в технології лиття під тиском. 

До особливостей процесу відноситься також 

те, що тільки одна поверхня листа знаходиться 

в контакті з формуючим інструментом. Тому 

тільки одна сторона виробу буде точно 

повторювати конфігурацію форми. 

Конфігурація зворотної сторони буде залежати 

від витяжки матеріалу. 

Висновки та пропозиції. Проведений аналіз 

показав, що існують процеси роботи з 

полімерними матеріалами, що є більш 

ефективними ніж поширені сьогодні серед 

виробників. Проте необхідно більш детально 
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підійти до нового технологічного забезпечення 

конструктивних елементів, таких як кріплення, 

бурти, вирізи, слоти і т.п.. Перші позитивні 

результати вдалося досягти в рамках тестової 

зміни технології для деталі корпусу. Тому 

доцільним є продовження проведення робіт у 

даному напрямку. За результатами роботи 

можна зробити такі висновки: 

1) Усунення втрат часу й ресурсів при 

малосерійному випуску продукції можливе за 

рахунок раціонального вибору технологічних 

процесів, адаптивного проектування оснастки 

та конструкції виробу, процес вакуумного 

термоформування можна назвати 

прогресивним та перспективним з точки зору 

малосерійного виробництва та зниження 

витрат; 

2) Удосконалення виробничого процесу 

вакуумного термоформування можливе за 

рахунок скорочення підготовчих (підготовка 

листів, закріплення на верстаті і т.д.) та 

фінішніх етапів (монтаж кріплень, лако-

фарбове покриття, вирізка, виймання з форми і 

т.д.) за рахунок їх автоматизації, аналізу та 

вдосконалення кріпильних елементів і 

впровадження їх в процесі власне формування, 

застосування попередньо пофарбованих листів; 

3) Процес вакуумного термоформування є 

ефективним лише в певному проміжку об’єму 

випуску продукції. Цей об’єм залежить 

здебільшого від габаритних розмірів деталі і 

становить не більше 5000 шт.. Тобто процес 

можна використовувати при одиничному та 

малосерійному виробництві. 
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