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Тема уроку № 73: Технічний контроль якості 

Система технічного контролю (об'єкти контролю, контрольні операції, 

їхня послідовність, технічне оснащення, режими, методи, засоби механізації 

та автоматизації) розробляється одночасно з проектуванням технології 

виготовлення технічних пристроїв службою головного технолога 

підприємства або відповідними проектно-технологічними організаціями за 

участю відділу технічного контролю (ВТК).  

Головні завдання ВТК - запобігання випуску (постачання) 

підприємствами продукції, що не відповідає вимогам стандартів, технічних 

умов, затверджених зразків (еталонів), проектно-конструкторської та 

технологічної документації, умовам поставки та договорами. 

 Контроль якості продукції, що випускається ВТК проводить з таких 

головних напрямках: контроль технічної документації та технологічних 

процесів, забезпечення надійності прийнятих виробів, Рекламаційні робота, 

застосування засобів вимірювань, дотримання метрологічних правил 

приймання.  

Технічний контроль - це перевірка відповідності продукції або процесу, 

від якого залежить її якість, установленим вимогам.  

На стадії розробки продукції технічний контроль полягає в перевірці 

відповідності досвідченого зразка технічному завданню, технічної 

документації, правил оформлення, викладеним у ЕСКД; на стадії 

виготовлення він охоплює якість, комплектність, пакування, маркування, 

кількість пропонованої продукції, хід виробничих процесів; на стадії 

експлуатації полягає в перевірці дотримання вимог експлуатаційної та 

ремонтної документації.  

Технічний контроль включає три основні етапи: 

 - Отримання первинної інформації про фактичний стан об'єкта контролю, 

контрольованих ознаках і показниках його;  

- Отримання вторинної інформації - відхилень від заданих параметрів 

шляхом зіставлення первинної інформації з запланованими критеріями, 

нормами і вимогами; 

 - Підготовка інформації для вироблення відповідних керуючих впливів 

на об'єкт, піддавався контролю.  

Контрольований ознака - це кількісна або якісна характеристика 

властивостей об'єкта, що піддається контролю. Комплекс організаційно-

технічних заходів, спрямованих на забезпечення виробництва продукції із 

заданим рівнем якості, становить предмет організації контролю. 



 Метод контролю - це сукупність правил застосування визначених 

принципів для здійснення контролю. У метод контролю входять основні 

фізичні, хімічні, біологічні та інші явища, а також залежності (закони, 

принципи), які застосовуються при знятті первинної інформації відносно 

об'єкта контролю.  

Під системою контролю розуміють сукупність засобів контролю та 

виконавців, що взаємодіють з об'єктом за правилами, встановленими 

відповідною документацією. Засоби контролю - це вироби (прилади, 

пристосування, інструмент, випробувальні стенди) і матеріали, що 

використовуються при контролі (наприклад, реактиви). 


