
ПАТ «ФЕД»
Просування ідей Industry 4.0

ПАТ "ФЕД" 1

Соколов Сергій Миколайович
IT Director



Хто ми?

• ПАТ «ФЕД» виробляє складні агрегати для авіації 
та космосу.

• Відносно велика кількість вхідних
деталей в агрегатах - до 3000шт

• Висока точність виробництва
– допуск менш ніж 0.001мм по деяким розмірам

• Обробка твердих сталей та сплавів (до 60 HRC)

• Контракти на поставку складних виробів в Китай, 
Европу, США та ін. для авіаційної та космічної 
галузі 
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Що ми виробляємо?
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Що ми виробляємо?
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Комплектація АН–148/158



Як ми це робимо?
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1. Найсучасніше обладнання

2. Контроль якості у цеху та в ВТК – оптичні 
та контактні методи вимірювання, 
точність до 0.1 мікрона. Можливість 
автоматичного обміру за програмою та 
отримання печатної карти обміру в 
автоматичному режимі.
3. ERP система управління підприємством



Реєстрація подій онлайн у цеху
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MES планування (завантаження устаткування)
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Базуючись на MPS плані, пріоритетах, директивних датах випуску, технологічної документації із 
ERP системи, формується план робіт для кожної одиниці устаткування. Враховується час на 
переналадку, та підготовчо-завершаючий час виконання операції. Якщо якісь роботи не були 
виконані, або були добавлені нові, то план автоматично перераховується із урахуванням змін.



Мобільні рішення
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Для відстеження хода виробництва 
продукції ми використовуємо 
мобільний додаток: корпоративну 
соціальну мережу Hubber. Там є 
можливість бачити події у виробництві 
у вигляді повідомлень, які можна 
коментувати та обговорювати.
Нова подія, на яку ти підписаний, 
відображається як push-
повідомлення, по якому можна 
перейти у додаток для детального  
перегляду да обговорювання.



3D-цех
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В ERP системі зроблений план підприємства та розставлене устаткування так, як воно стоїть у цеху. 
Над кожним станком виводиться інформація із ERP системи щодо того, що зараз виробляє станок, 
яку кількість, за яким маршрутним листом, хто зафіксував подію, коли планується закінчити 
обробку партії, або причина простою, якщо станок не працює і ця причина зафіксована.



Медіа ефект
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Багато людей у Києві чуло та розповідало про наше підприємство, отже прем’ер-міністр України  
вирішив особисто завітати до нас. Він окремо зупинився та вислухав короткий доклад про систему 
управління підприємством з елементами Industry 4.0 (на екрані комп'ютера можна побачити 
картинку із  системи с 3d-цехом.

Реально кажучи, інструментарій 3d-цеха не такий зручний в роботі, як звичайні таблиці планів 
завантаження устаткування, але він вражає тим, як на одному екрані можна побачити багато 
зручної онлайн-інформації, покрутити цех в які завгодно сторони, «політати» над ним. Це дуже 
вражає тих хто це бачить и вони починають активно думати над тим, що є під водою цієї верхівки 
айсберга.



Результати цих дій:

• За 3 місяці з моменту візиту прем ’ер-міністра ми 
прийняли вже 7 делегацій з інших підприємств, 
які висловили бажання ознайомитись с нашими 
напрацюваннями у впровадженні елементів 
Industry 4.0 в управлінні підприємством.

• У травні 2017 року на підприємстві пройшли 
навчання топ-менеджери 35 підприємств-
учасників концерну «Укроборонпром» з участю 
заступника директора ГК «Укроборонпром» В.К. 
Коробова.
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