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РЕФЕРАТ 

Магістерська атестаційна робота на тему: «Підвищення ефективності 

обробки отворів малих розмірів в умовах автоматизованого виробництва» 

складається із 109 аркушів. До неї входять: 18 рисунків, 31 таблиця, 3 додатки. 

В роботі використано 52 бібліографічні найменування.  

Завданням даної роботи є розробка системи підвищення ефективності 

обробки отворів малих розмірів в умовах автоматизованого виробництва. 

Проаналізовано існуючі методи підвищення ефективності обробки 

отворів малих розмірів в умовах автоматизованого виробництва, розглянуто 

методи їх формоутворення, здійснено теоретичне дослідження особливостей 

процесу різання при свердлінні отворів, встановлено вплив швидкості різання, 

властивостей оброблюваного матеріалу, діаметра свердла, подачі та 

температури різання на ефективність обробки отворів малих розмірів. В 

результаті досліджень вирішено розробити автоматизовану систему 

підвищення ефективності обробки отворів малих розмірів, яка базується на 

вимірюванні сил різання та крутного моменту процесу свердління. Для її 

реалізації створено математичну модель, принципову схему роботи, 

побудовано алгоритм її роботи та створено необхідне програмне забезпечення. 

Здійснено дослідження підвищення ефективності обробки отворів малих 

розмірів з допомогою повного факторного експерименту. 

Результати даної роботи можуть бути використані державними 

підприємствами задля підвищення ефективності обробки отворів малих 

розмірів в умовах автоматизованого виробництва шляхом контролю процесу 

різання. 

Ключові слова: ЕФЕКТИВНІСТЬ; ОТВОРИ МАЛИХ РОЗМІРІВ; СИЛА 

РІЗАННЯ, КРУТНИЙ МОМЕНТ. 
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THE ABSTRACT 

Master's attestation work on the topic: "Improving the efficiency of processing 

apertures of small sizes in the conditions of automated production" consists of 109 

sheets. It includes 18 pictures, 30 tables, 3 attachments. 52 bibliographic titles were 

used in the work.  

The task of this work is to develop a system for improving the processing 

efficiency of small-sized apertures in the conditions of automated production.  

The existing methods of increasing the efficiency of processing small-sized 

apertures in the conditions of automated production are analyzed, the methods of 

their forming are considered, the theoretical study of the features of the cutting 

process during drilling of apertures has been carried out, the influence of cutting 

speed, properties of the treated material, the diameter of the drill, the filing and the 

temperature of cutting on the efficiency of processing the apertures of small sizes. As 

a result of the research, it was decided to develop an automated system for improving 

the efficiency of small-sized aperture processing, which is based on measuring the 

cutting forces and torque of the drilling process. For its realization a mathematical 

model, a basic scheme of work was created, an algorithm of its work was created and 

the necessary software was created. The research of increase of efficiency of 

processing of apertures of small sizes with the help of a full factor experiment has 

been carried out.  

The results of this work can be used by state-owned enterprises to improve the 

efficiency of processing small-sized apertures in the conditions of automated 

production by controlling the cutting process.  

Keywords: EFFECTIVENESS; HOLES OF SMALL SIZES; STRENGTH OF 

THE CUTTING; TORQUE.  
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ВСТУП 

Приладобудування є ключовою галуззю промисловості, так як без 

використання його можливостей з виготовлення необхідних деталей, виробів, 

устаткування і т.п. не може обійтися жодна інша галузь[1]. 

Сучасний розвиток приладобудування йде по шляху підвищення 

точності обробки деталей машин, а також використання все нових і нових 

матеріалів. На процес різання покладено завдання підвищення 

продуктивності із забезпеченням необхідної точності розмірів деталі і 

заданих параметрів якості поверхневого шару. При цьому тенденція 

зростання точності залишається постійною протягом довгого часу і 

забезпечення точності механічної обробки є однією з найважливіших вимог 

до сучасного металообробного обладнання[1]. 

З розвитком електронного устаткування, особливо мобільного, 

останнім часом почали зростати вимоги до виробництва отворів малого 

діаметру. Зі зменшенням розмірів отворів змінюються прийоми їх отримання 

та залучається велика кількість різних методів обробки, у тому числі нових і 

вельми ефективних, таких як електрофізикохімічна, ультразвукова, лазерна 

обробка, що значно розширюють технологічні можливості сучасного 

виробництва[2]. Але при цьому механічна обробка свердлінням є найбільш 

відповідним процесом з точки зору точності та ефективності в порівнянні з 

іншими, включаючи дорогу лазерну обробку. Виходячи з цього підвищення 

ефективності обробки отворів малих розмірів є важливою задачею сучасного 

приладобудування, у зв’язку з чим, тема представленої магістерської 

дисертації є досить актуальною. 

Під час виконання магістерської дисертації планується здійснити аналіз 

методів формоутворення отворів малих розмірів, а особливо процесу їх 

свердління. Також буде проведено теоретичне дослідження впливу 

швидкості різання, властивостей оброблюваного матеріалу, діаметра свердла, 

подачі і температури на процес різання при обробці отворів малих розмірів та 
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розроблятиметься система підвищення ефективності їх обробки на основі 

створеної математичної моделі[5]. 

Об’єктом дослідження є процес обробки отворів малих розмірів. 

Предметом дослідження є підвищення ефективності обробки отворів 

малих розмірів на основі визначених критичних значень сили різання та 

крутного моменту. 

Метою магістерської дисертації є розробка системи підвищення 

ефективності обробки отворів малих розмірів на основі визначення 

критичних значень сил та моменту різання при яких відбувається вивід 

свердла для видалення стружки, що дозволить в умовах автоматизованого 

виробництва підвищити продуктивність, точність оброблюваної поверхні 

деталі та знизити собівартість процесу різання. 

Завдання дисертації: 

- провести аналіз методів підвищення ефективності обробки 

отворів малих розмірів в деталях приладів; 

- встановити вплив швидкості різання, властивостей 

оброблюваного матеріалу, діаметра свердла, подачі та температури різання 

на ефективність обробки отворів малих розмірів; 

- розробити математичну модель оптимізації процесу свердління 

отворів малих розмірів з врахуванням обмеження на величину крутного 

моменту; 

- розробити систему підвищення ефективності обробки отворів 

малих розмірів в умовах автоматизованого виробництва. 

На основі дослідження визначено найбільш доцільні методи 

підвищення ефективності обробки отворів малих розмірів, а також вплив на 

неї швидкості різання, властивостей оброблюваного матеріалу, діаметра 

свердла, подачі та температури різання та розраховано критичний крутний 

момент при якому здійснюватиметься вивід свердла для видалення стружки..  

Для виконання роботи було застосовано теоретичні і експериментальні 

методи досліджень, при чому використовувались основні положення теорії 
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обробки глибоких отворів  різанням з використанням вібрацій та 

високошвидкісного свердління, а також математичні методи обробки 

результатів вимірювання. 

Наукова новизна отриманих результатів: 

- на основі теоретичних досліджень встановлено вплив швидкості 

різання, властивостей оброблюваного матеріалу, діаметра свердла, подачі та 

температури різання на ефективність обробки отворів малих розмірів; 

- розроблена математична модель оптимізації операції свердління 

отворів малих розмірів з врахуванням обмеження на величину крутного 

моменту; 

Отримані результати даної роботи можуть використовуватись у 

наукових дослідженнях спорідненої тематики. Система підвищення 

ефективності обробки отворів малих розмірів може буде використана для 

підвищення точності обробки в умовах «безлюдної технології». 
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РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ОБРОБКИ ОТВОРІВ МАЛИХ РОЗМІРІВ В 

ДЕТАЛЯХ ПРИЛАДІВ 

1.1. Методи формоутворення отворів малих розмірів 

Високий розвиток технологій викликає зростання вимог до надійності 

функціонування різних систем і механізмів. Тому вимоги до точності 

обробки деталей у сучасному приладобудуванні кожні 10 років 

подвоюються[1]. 

Значне місце в обробці металів різанням займає операція свердління. 

Статистичні дослідження показали, що в загальному обсязі виробництва 

ріжучого інструменту 30% займають свердла, а більше 50% свердлильних 

операцій є остаточними[2]. 

З розвитком електронного устаткування, особливо мобільного 

мінімально можливих розмірів і ваги, розширенням використання 

електронних інтегральних схем, що використовуються у виробництві 

останнім часом почали зростати вимоги до процесу обробки отворів малих 

розмірів[3]. 

Отворами малих розмірів вважаються такі, y яких відношення діаметра 

до його довжини більше десяти. Звідси випливають особливості їх обробки - 

недостатня жорсткість застосовуваного інструмента і висока схильність до 

пружних деформацій під впливом зусилля обробки. Зі збільшенням глибини 

отвору проблеми забезпечення високої продуктивності, необхідної і 

стабільної якості різко зростають. Як наслідок з усіх типів поверхонь деталей 

різного призначення, що застосовуються в приладобудуванні, найбільш 

трудомісткими і складними в обробці є глибокі отвори[4]. 

Зі зменшенням розмірів отворів змінюються прийоми їх отримання та 

залучається велика кількість різних методів обробки, у тому числі нових і 

вельми ефективних, таких як електрофізико хімічна, ультразвукова, лазерна 

обробка, що значно розширюють технологічні можливості сучасного 
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автоматизованого виробництва[5]. Але при цьому вважають, що механічна 

обробка свердлінням є найбільш відповідним процесом з точки зору точності 

та ефективності в порівнянні з іншими, включаючи дорогокоштуючу лазерну 

обробку. 

В залежності від властивостей матеріалу деталей, форми і розмірів 

отворів застосовуються різноманітні механічні методи їх отримання. 

Наприклад, в деталях з матеріалів, що піддаються обробці різанням 

металевим інструментом, проводиться свердління, розсвердлювання, 

зенкерування і розточування круглих отворів, а також нарізання різьби в 

них[6]. Профільні отвори в таких матеріалах виходять методом протягування 

і прошивання. 

В залежності від властивостей матеріалу деталей, глибини отворів і 

режимів різання застосовується сталевий і твердосплавний ріжучий 

інструмент різної конструкції. Отвори високої точності виконуються на 

координатно-розточувальних верстатах, а також методами хонінгування й 

доведення[7]. 

Отримання отворів в деталях з матеріалів, що не піддаються обробці 

різанням металевим інструментом шляхом зняття стружки, наприклад, зі 

скла, кераміки, синтетичних каменів, проводиться методом алмазного 

свердління[8]. 

Ефективним способом підвищення продуктивності свердління отворів, 

у тому числі і малих розмірів, є вібраційне свердління. При вібраційному 

свердлінні свердлу або оброблюваній деталі надається зворотно-

поступальний рух у напрямку подачі. При цьому утворення зливної стружки 

стає неможливим навіть при свердлінні в'язких матеріалів, так як протягом 

одного оберту свердла стружка кілька разів обривається, що сприяє вільному 

видаленню її із зони обробки [9]. 

Наряду з звичайним свердлінням використовується також 

розсвердлювання, зенкерування та розгортання, але ці методи 

використовуються після обробки попередньо просвердлених отворів. 
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Також широкого застосування здобули електрофізико хімічні методи 

обробки отворів малих розмірів, значно розширивши технологічні 

можливості сучасного виробництва. Це обумовлено високим техніко-

економічним ефектом їх використання не лише при обробці деталей з 

матеріалів, що не піддаються механічній обробці, але в ряді випадків і 

звичайних матеріалів, особливо при отриманні отворів малих розмірів.  

У деяких галузях промисловості електрофізико хімічні методи обробки 

повністю витіснили механічну обробку.  

Об’єм впровадження цих методів у промисловості неоднаковий. Кожен 

з них має певні, властиві лише йому характеристики, які визначають їх 

придатність для тих чи інших робіт. Електроерозійна і електрохімічна 

обробка застосовуються для обробки тільки тих матеріалів, які проводять 

електричний струм. Ультразвукова обробка не має цього обмеження, але не 

може бути застосована для обробки в'язких матеріалів, наприклад 

конструкційної сталі.  

Світлопроменева і електронно-променева обробки використовуються 

для будь-яких матеріалів, але при порівняно невисоких вимогах до 

точності[10]. Іонно-оптичний метод отримання отворів застосовується в 

основному в лабораторній практиці, але може бути використаний у 

промисловості, для виготовлення діафрагм з мікроотворами.  

Для отримання отворів малих розмірів за обсягом промислового 

впровадження на першому місці після механічної обробки різанням 

знаходиться електроерозійна обробка, що охоплює широкий діапазон робіт і 

більшою мірою оснащена універсальним і спеціальним устаткуванням. 

Отримання каналів отворів малих розмірів є поняттям комплексним, 

іншими словами це такий вид отримання отворів, що використовується для 

обробки різанням з головним круговим рухом інструменту, при якому рух 

подачі різального інструменту здійснюється вздовж його осі обертання, яка 

зберігає своє положення щодо інструмента і заготовки[11]. Такому типу 

вимог відповідають наступні види обробки поверхонь - свердління та 
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розсвердлювання. До інших видів отримання глибоких отворів відносяться 

такі: для формоутворення поверхонь, серед яких: зенкерування, чорнове 

розточування і попереднє розгортання; для поліпшення якості поверхні, 

зокрема: чистове і комбіноване розточування, чистове розгортання, 

хонінгування, розкочування та полірування; для підвищення розмірної 

точності вже отриманих отворів: розгортання, чистове розточування, 

хонінгування, розкочування[12]. Розглянуті вище види обробки застосовують 

при виконанні отворів малих розмірів в різноманітних матеріалах з широким 

діапазоном їх діаметрів та глибин. 

Глибокі отвори в циліндричній формі є конструктивним елементом 

багатьох типів деталей, таких як: деталі вузлів військового призначення, 

деталей авіоніки, деталей приладів для роботи з агресивними середовищами, 

і т.д. Приклади деталей з отворами малих розмірів в різних вузлах і виробах 

приладобудівного виробництва, виконуваних на підприємствах 

приладобудівного профілю, рисунок 1.1. 

 

Рис.1.1. Існуючі глибокі отвори в різних деталях приладобудування : 

а) деталь вузла продукції військового призначення (ВТ23); б) деталь 

авіоніки (ВТ6); в) корпус віскозиметра для роботи з агресивними 

середовищами (ВТ1-0); г) деталь трубопроводу високого тиску (ВТ6) 
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У представлених деталях надзвичайно важливим є як висока 

ефективність отворів малих розмірів, так і розмірна, і геометрична точність, 

також для попередження ушкодження оброблюваної поверхні необхідно 

здійснювати дроблення і видалення стружки без пакетування. Таким чином, 

під час свердління отворів малих розмірів питання надійності обробки 

завжди актуальне. Щоб задовольняти високим вимогам інструмент і 

оснащення, призначені для глибокого свердління, повинні бути спроектовані 

і підібрані навіть з більшою ретельністю, ніж для свердління неглибоких 

отворів. 

Свердління отворів малих розмірів значно відрізняється від звичайної 

обробки, оскільки вимагає використання спеціальних засобів забезпечення 

стабільної роботи ріжучого інструменту і в першу чергу примусового 

надійного видалення стружки із зони різання, а також виконанням 

підвищених вимог по відведенню, кривизні і інших показниках 

точності(шорсткість поверхні, квалітет точності та фізико-механічні 

властивості) положення глибокого отвору і його форми. До них відносяться 

овальність, ограновування, конусність (зменшення діаметра отвору в 

напрямку його обробки), розбір (збільшення діаметра отвору в напрямку 

його обробки)[13]. 

Подібні отвори з глибиною рівної десяти діаметрам необхідно 

обробляти методами глибокого свердління і на спеціалізованому обладнанні 

[14]. 

Для отримання отворів малих розмірів в деталях з різних металів і 

сплавів в основному використовують свердління, електрохімічне і 

електроерозійне прошивання. Знаходять також застосування лазерне та 

електронно-променеве прошивання отворів, основні методи формоутворення. 

Перші три методи - це стандартна обробка отвору малого розміру яка 

характеризується великим обсягом видаленого матеріалу і високими 

вимогами щодо прямолінійності одержуваного отвору і якості його поверхні. 



17 
 

Складні умови, які супроводжують свердління отворів малих розмірів, 

вимагають застосування спеціального інструменту, верстата і додаткового 

обладнання. Заготовки, як правило, є дорогими, і відбраковування отриманих 

деталей може означати великі фінансові втрати. 

 

Рис.1.2 - Класифікація методів формоутворення глибоких отворів 

При свердлінні має місце значне тертя стружки об поверхню канавок 

свердла, тертя стружки і свердла про оброблену поверхню. У зв'язку з цим, 

при розглянутих методах обробки глибоких отворів потрібно неодноразовий 

вивід свердла, що знижує продуктивність обробки. 

Гарматними свердлами можна обробити отвори меншого діаметра  

порівняно зі свердлами одно штангової системи (STS).  

Гарматні свердла мають порожнистий хвостовик, крізь який подається 

мастильно-охолоджуюча рідина. Далі вона проходить по каналу в самому 

свердлі і подається в зону різання через отвори  ріжучої голівки. Видалення 

стружки відбувається через V - образну стружкову канавку по всій довжині 
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свердла. Поперечний переріз свердла штанги стає значно менше, оскільки 

канавка займає 3/4 його загальної площі.  

Для отримання глибоких отворів (d = 1 - 2 мм, l = 200 мм) в 

важкооброблюваних сталях і сплавах застосовують електрохімічне 

прошивання. 

Спосіб електрохімічної прошивки отворів здійснюють наступним 

чином. Через виконаний в електроді  периферичний кільцевий канал  з кутом 

конусності α = 45 ° і виконаним в ньому витком (спіралі  підводиться під 

власною вагою 15% водний розчин кухонної солі, який засмоктується в 

центральний канал  достатнім розрідженням 0,2 атм.  

Бічний зазор  утворений зовнішнім кільцем  і стінками прошивного 

отвору. Діаметр прошивного отвору 40 мм, глибина прошивки 60 мм в 

заготівлі з нержавіючої сталі 1 ОХ 18 Н 10 Т. Матеріал катода - латунь, 

робоча напруга 16 В постійного струму, температура електроліту 30 ± 3 ° С, 

подача катода 1,0 мм / хв. Схема руху електроліту показана стрілками. 

Товщина шару електроліту (Δh = 0,5 мм) між нижньою площиною катода і 

дном отвору в 2 рази менше ніж товщина стінки кільцевого каналу (Δt = 1 

мм), при цьому досягнута точність обробки по контуру отвору ± 0,03 мм [15]. 

 Точність отворів, отриманих електрохімічним прошиванням, 

відповідає 12 квалітету, відведення осі отвору не перевищує 0,12 (мм) на 

кожні 100 (мм) глибини. Важливою перевагою цього методу отримання 

отворів є практично повна відсутність зносу інструменту; його недолік ─ 

можливе розплавлення деяких металів і сплавів по межах зерен, а також 

покриття вологи поверхневого шару [16].  

Широке застосування для отримання отворів малих розмірів знаходить 

електроерозійне прошивання. За допомогою цього методу можна прошивати 

отвори діаметром d = 1 мм і глибиною до l = 100 d.  

Багато електродна електроерозійна обробка дозволяє ефективно 

вирішити задачу обробки отворів. Сучасні генератори імпульсів дозволяють 

ефективно обробляти одночасно до 10000 отворів діаметром 0,5 - 1 мм. 
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Для обробки отворів діаметром 0,2 - 0,5 мм застосовується вітчизняний 

верстат СЕП-85-001, оснащений автономною станцією для подачі робочої 

рідини під тиском до 10 МПа, пристроєм обертання електрода інструменту. 

Конструктивною особливістю верстата є наявність вібратора 24 електрода-

інструменту з частотою до 800 Гц і транзисторного генератора з 

регульованою частотою 40 - 200 кГц. 

Верстати такого типу відносяться до дорогого обладнання, також 

недоліком електроерозійного прошивання отворів є утворення в 

поверхневому шарі мікротріщин і розтягуючих залишкових напружень, а 

також не ефективне видалення продуктів ерозії із зони обробки.  

Лазерне прошивання - один з найбільш поширених і активно що 

розвиваючих видів лазерної обробки матеріалів. При лазерній обробці 

відбувається плавлення, при нагріванні матеріалу до певних температур, і 

видалення розплаву із зони обробки газом, що подається[17].  

Необхідною умовою здійснення лазерної обробки з продувом газу є 

використання потоку газу, спрямованого в зону обробки.  

При обробці вуглецевих і нержавіючих сталей в зону обробки в якості 

газу можливо подавати кисень, так як при використанні інертних газів або 

стисненого повітря товщина розрізувальних листів при інших рівних умовах 

знижується.  

За допомогою лазерної прошивки можна отримувати отвори діаметром 

0,2 - 1,2 мм при товщині матеріалу до 3 мм.  

Однак при лазерній обробці потрібні значні енергії імпульсу, якщо при 

цьому передбачається випаровування всього видаленого матеріалу. Крім 

того, краї оброблюваного отвору мають нерівності не менші радіуса плями 

обробки. 

Променеві методи обробки (ПМО) засновані на знятті оброблюваного 

матеріалу під впливом сфокусованих променів, що мають надзвичайно 

високу щільність енергії; в цьому випадку видалення матеріалу здійснюється 

перетворенням променевої енергії безпосередньо в зоні різання в тепло. 



20 
 

Перевагами ЕПО є можливість обробки надміцних матеріалів, 

отримання наскрізних і глухих отворів вкрай малих діаметрів (від 1 мм до 10 

мкм), пазів складної форми по заданому контуру, а також виготовлення 

прецизійних деталей, характерних для радіоелектронної промисловості. 

 Недоліками ЕПО є складність і висока вартість обладнання, великі 

витрати часу на створення вакууму, обмеження габаритів оброблюваних 

деталей розмірами робочих камер. З розглянутих видів обробки, обробка 

отворів металорізальних інструментом найбільш економічно ефективна, але 

слід враховувати, що застосування спеціальних свердел з крутою спіраллю 

ω = 45 і шнекових свердел з ω = 60 ° відрізняється більш високою 

собівартістю обробки за рахунок витрат на виготовлення інструменту. 

Обробка спіральними свердлами відрізняється низькою продуктивністю в 

зв'язку з необхідністю переривати процес різання для виведення свердла і 

видалення стружки із зони різання. З огляду на все розглянуті вище методи 

можна зробити висновок, що використання осьових коливань при обробці 

отворів може бути одним з ефективних і надійних методів дроблення 

стружки в процесі різання. Внаслідок відмінних особливостей і великої 

кількості різноманітних пристроїв вібраційне різання потребує 

індивідуального розгляду. 

Сучасний розвиток приладобудування йде по шляху підвищення 

точності обробки деталей машин, а також використання все нових і нових 

матеріалів. На процес різання покладено завдання підвищення 

продуктивності із забезпеченням необхідної точності розмірів деталі і 

заданих параметрів якості поверхневого шару. При цьому тенденція 

зростання точності залишається постійною протягом довгого часу і 

забезпечення точності механічної обробки є однією з найважливіших вимог 

до сучасного металообробного обладнання. 

Д. Кумабе, в своїй роботі[18] довів, що введення зовнішніх 

спрямованих коливань в зону різання значно змінює процес руйнування 
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матеріалів за рахунок прояви особливого механізму вібраційного різання. Це 

справедливо для багатьох методів обробки, включаючи, в тому числі 

свердління і розточування отворів [19].  

Ідея використання коливань для поліпшення операцій різання вперше 

була висунута російським дослідником В.Л. Татаріновим в 1910 році. Перші 

роботи з промислового застосування методу були зроблені в 1953 році 

Г. М. Рибкіним і В. І. Самойловим, з вібраційного свердління – НДІ 

Сільгоспмаш в 1956 році М. Н. Улітіна, М. Г. Куріцин і С. А. Чернічкіна, 

[20]. 

Сучасні дослідження коливань при різанні металів ведуться по двом 

напрямкам. Перше з них пов'язане з гасінням коливань, несприятливих при 

механічній обробці, які можуть спричинити значне погіршення якості 

оброблюваної поверхні, точності обробки та стійкості ріжучого інструменту; 

друге – з освоєнням використання осьових коливань інструменту під час 

різання. Застосування вібраційного свердління не суперечить широкому 

використанню засобів гасіння коливань. Пізнання фізичної суті шкідливого 

явища, його правильне використання призводить до корисних практичних 

результатів. 

Процес використання осьових коливань інструменту під час різання 

полягає в тому, що на прийняту для даної операції кінематичну схему 

накладається додатковий спрямований коливальний рух. Періодична зміна 

режимів різання і, як наслідок, зміна циклічного навантаження на 

опрацьований матеріал і ріжучий інструмент виступають фізичними 

особливостями такого процесу різання.  

Вібраційне різання металів як спосіб дроблення стружки вигідно 

відрізняється тим, що створює необхідний ефект у тих випадках, коли 

використання загальновідомих способів не дає позитивного результату. Воно 

забезпечує надійне дроблення стружки при обробці будь-якого матеріалу на 

різних режимах за рахунок миттєвого переривання процесу різання. Відомі 
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також і інші переваги даного способу обробки, такі як: можливість 

підвищення оброблюваності матеріалів і стійкість інструменту.  

Періодичний злам стружки під час використання вібраційного різання 

гарантується шляхом правильного вибору напрямку коливань, їх частоти і 

амплітуди Частота і амплітуда(основні параметри вібраційного руху), за 

рахунок яких і здійснюється дроблення, визначаються режимами різання, але 

не залежать від оброблюваного матеріалу, адже в усіх випадках дроблення 

стружки може бути здійснено миттєвим перериванням процесу різання. 

Способи вібраційного різання металу умовно поділяються за двома ознаками: 

вид коливань ріжучого інструменту (або оброблюваної деталі) і тип 

віброприводу, який забезпечує даний вид коливань. Частота і напрямок 

коливань встановлюється в залежності від їх виду; конструктивні 

особливості пристрою для формування коливань визначаються 

віброприводом. Існуюча класифікація способів різання шляхом використання 

осьових коливань ріжучого інструменту приведена на рисунку 1.4 [21, 22].  

Коливання необхідно поділити по частоті коливань: низько - 

високочастотні і ультразвукові. Це поділ має істотне значення, оскільки різна 

частота коливань по-різному впливає на процес деформування металу при 

різанні і процес стружко утворення.  

Частота коливань низькочастотних коливань становить до 500 Гц. Ці 

коливання викликають виключно кількісну зміну умов стружко утворення і 

зазвичай застосовуються для її дроблення. Різання з низькочастотними 

коливаннями може розглядатися як статичне з змінними режимами.  

Високочастотні (від 500 до 15000 Гц) і ультразвукові коливання (15000 

Гц і вище) надають якісний вплив на механізм стружко утворення, тому 

можуть бути використані для поліпшення оброблюваності матеріалів.  

Коливання будь-якої частоти можуть бути лінійними або кутовими. В 

першому випадку інструмент здійснює прямолінійні коливання відносно 

заготовки, паралельні одній з координатних осей, у другому - мають місце 

по-різному розташовані в просторі кутові коливання. 
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Рис.1.3 - Класифікація способів вібраційного різання 

Різання з використанням осьових коливань інструменту може 

забезпечуватися за допомогою збудників коливань різних типів. Гідравлічні 

віброприводи є універсальними, можуть створювати досить широкий 

діапазон амплітуд і частот, мають високу питому потужність.  

Недоліками гідравлічних віброприводів є відносна складність 

конструкції і обслуговування, висока вартість; крім того, в цих вібраторах 

необхідно передбачати систему регулювання температури масла, яка істотно 

впливає на параметри коливань.  

Електричні (електромагнітні і електродинамічні) збудники мають 

широкі можливості щодо створювання коливань високих частот (аж до 

ультразвукових), тому можуть використовуватися для поліпшення 

оброблюваності матеріалів. Однак вони працездатні лише при невеликих 

силах різання внаслідок своєї малої питомої потужності.  

Широке поширення в вібраційному різанні отримали механічні 

збудники. Це пояснюється відомими достоїнствами механічних систем: 

простотою конструкції і експлуатації, надійністю, дешевизною, високим 

ККД. Зазначені властивості в більшій мірі відповідають вимогам, які 

вимагаються від обладнання для використовування його в виробничих 

умовах. Найбільш часто механічний збудник виконується на основі шарнірно 

- важільного або кулачкового механізму, що перетворює обертальний рух 

ведучого ланки в зворотно - поступальний або коливальне веденої ланки, яке, 

будучи пов'язаним з ріжучим інструментом, надає йому коливання [21]. 

Даний спосіб вібраційного різання, підходить для свердління отворів 

малих розмірів, тому що він забезпечує високу якість обробленої поверхні, 

дроблення стружки, підвищену стійкість інструменту.  
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Наведена вище класифікація дає загальне уявлення про способи 

свердління отворів з використанням коливань.  

Як вид коливань обрані низькочастотні лінійні коливання паралельні 

осі OX.  

Вибір механічного збудника здійснювався виходячи з простоти його 

виготовлення в порівнянні з електричним і гідравлічним віброприводами, 

енергоефективністю.  

На відміну від раніше розглянутих пристроїв в якості джерела 

виникнення коливань пропонується використовувати зусилля, створюваними 

потужними неодимовими магнітами, що вступають у взаємодію один з 

одним за певних умов,  що і створює коливання, які передаються на 

інструмент.  

Якщо металорізальні верстати та інструменти за останні роки зробили 

великий крок вперед у своєму розвитку, то на підвищення технічних 

показників процесу свердління приділялося мало уваги. Цей процес 

використовується в багатьох галузях промисловості, таких як автомобільна, 

військова, авіаційна, загальне машинобудування та інших. 

Процес свердління отворів спіральними свердлами є складним та 

одним з найбільш трудомістких процесів в силу специфіки самого процесу 

різання: малої жорсткості інструменту, змінних значень швидкості різання по 

довжині його ріжучих крайок, а також утрудненого підводу змащувально-

охолоджувальних рідин у зону різання. Крім того, під час обробки різних 

матеріалів може відбуватися інтенсивне тепловиділення в зоні різання, що 

приводить до руйнування матеріалу свердла. 
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1.2. Огляд існуючих систем підвищення ефективності 

обробки отворів малих розмірів 

В рамках дослідження були вивчені наступні способи обробки отворів 

в важкооброблюваних матеріалах. 

 Пристрій для формоутворення отворів в металевих деталях, 

розроблений на базі ФГБОУ ВО «СТАНКИН», представлений на 

рисунку 3.1. 

 

Рис.1.4. Принципова схема пристрою для формоутворення 

отворів в металевих деталях 

Пристрій для формоутворення отворів в металевих деталях містить 

засіб різання (1), виконане у вигляді абразивних зерен, засіб подачі 

абразивних зерен в зону різання (2) і обмежувач абразивних зерен (4), що 

відрізняється тим, що засіб подачі абразивних зерен виконано у вигляді 

циліндра з поздовжніми пазами (5), а обмежувач абразивних зерен - у вигляді 

кожуха з напрямних отвором (6), встановленого на оброблюваної деталі з 

можливістю утворення з нею замкнутого контуру, причому направляє отвір 

виконано співвісно з отвором оброблюваної деталі, пристрій відрізняється 

тим, що на торці циліндра виконані профільні пази [38].  
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Однак даний пристрій не дозволяє регулювати процес застосування 

коливань, вимагає наявності пристрою подачі абразивних зерен в зону 

різання, а також вимагає обмеження зони різання у вигляді кожуха з 

напрямним отвором, що ускладнює процес отримання отворів. 

Вібросвердлильний пристрій, представлений на рисунку 3.2, що 

містить конусний або циліндричний хвостовик і робочу частину свердла, 

виконану з можливістю введення в зону різання ультразвукових коливань, 

забезпечено встановленим між хвостовиком і робочою частиною свердла 

хвиле-водним резонатором комплексних коливань. 

 

Рис.1.5  Принципова схема пристрою вібросвердлильного 

Постачання свердла резонатором дозволяє реалізувати умови різання, 

подібні вібраційному різанню, за рахунок використання в якості джерела 

ультразвукових коливань зони контакту інструмента і оброблюваної деталі з 

передачею комплексних коливань інструменту через зону стружко 

утворення.  

Недоліками відомого пристрою є: використання складного в 

виготовленні хвильового перетворювача; використання даного 

пристосування можливо тільки на верстатах токарної групи; необхідно 

застосовувати рідину для перетворювача. 

Існує спосіб обробки глибоких наскрізних отворів, спосіб включає 

свердління з подачею мастильно - охолоджуючої рідини (МОР) в зазор між 

оброблюваної поверхнею і інструментом, що містить стебло і свердлильну 

головку, і відведення стружки під час свердління потоком МОР по 
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внутрішньому каналу головки і стебла. Для підвищення якості обробленої 

поверхні після виведення сверлильной головки здійснюють чистову обробку 

отвору при певних режимах різання і допустимій величині зносу за один 

установ з використанням інструменту, що містить те ж  стебло і розгортку. 

При цьому відведення стружки при розгортанні здійснюють через 

просвердлений отвір вперед у напрямку подачі розгортки, а подачу МОР в 

процесі обробки здійснюють під тиском не нижче 40 атм в кількості, що 

забезпечує стійкий потік рідини в напрямку подачі використовуваного 

інструменту [39].  

Існує свердлильна головка з вібраційним ефектом  і свердлильна 

головка з осьовими коливаннями [40]. 

Також існують численні пристрої, засновані на способі вібраційного 

хонінгування [41], сутність якого полягає в повідомленні алмазно-

абразивного інструменту зворотно-обертального і поздовжнього зворотно-

поступального руху, а заготівка типу втулки закріплена з забезпеченням 

плаваючого положення в пневматичному діафрагмовому пристосуванні з 

гумовою манжетою з ребристою внутрішньою поверхнею, причому заготівці 

додатково надають осьові вібраційні рухи низької частоти за допомогою 

гідроциліндра з поршнем, що має форму склянки, із закріпленим до торця 

поршня вищезгаданим діафрагмовим пристосуванням, при цьому гвинтова 

циліндрична пружина стиснення охоплює периферію поршня і прагне 

повернути його в крайнє нижнє становище, з якого поршень виводить 

імпульсну подачу масла, вироблювану гідравлічним генератором імпульсів, з 

яким мастилопроводами з'єднаний з гідроциліндром.  

В процесі роботи розглянуто варіант створення пристрою для 

вібраційного свердління з використанням постійних магнітів. Пов'язано це з 

тим, що останнім часом з'явилися доступні неодимові магніти невеликого 

розміру, здатні створювати потужне магнітне поле і механічні зусилля в 

десятки і сотні кілограмів. Саме ці можливості неодимових магнітів 
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вирішено було використовувати при розробці нової конструкції пристрою 

для створення коливань. 
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Висновки по розділу 

Було проведено аналіз методів формоутворення отворів малих розмірів 

з метою дослідження можливості підвищення ефективності їх обробки. 

Свердління, як найбільш доцільний метод обробки вищезгаданих отворів, 

ускладнене через адгезії елементів стружки і робочих поверхонь інструменту 

і їх скупчення в відвідних канавках свердла, що призводить до сильного 

підвищення опору різання і швидкого зносу ріжучого інструменту. 

Свердління отворів малих розмірів значно відрізняється від звичайної 

обробки різанням, оскільки вимагає використання спеціальних засобів 

забезпечення стабільної роботи ріжучого інструменту, в першу чергу 

примусового видалення стружки з отвору, а також виконанням підвищених 

вимог по відведенню, кривизні і іншими показниками точності положення 

отвору і його форми. 

В результаті проведення дослідження процесу свердління отворів 

малих розмірів встановлено, що використання осьових коливань при обробці 

є одним з ефективних і надійних методів дроблення стружки в процесі 

різання, позмагатися з яким може лише надшвидкісне різання при якому 

зливна стружка переходить в елементну, а у випадку обробки загартованих 

сталей – порошкоподібну, що значно спрощує її вивід, а отже і сам процес 

загалом.  
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РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ 

РЕЖИМІВ РІЗАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ 

ОБРОБЛЮВАНОГО МАТЕРІАЛУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ОБРОБКИ ОТВОРІВ МАЛИХ РОЗМІРІВ 

2.1.Особливості процесу різання при свердлінні отворів 

малих розмірів 

Свердління є першою операцією з обробки точних отворів. Тому якість 

виконання цієї операції багато в чому визначає подальшу точність та 

експлуатаційні властивості деталей. Свердлінням забезпечується 5-4-й клас 

точності і 3-4-й клас чистоти обробленої поверхні. В якості інструментів 

застосовуються свердла різної конструкції. Процес різання при свердлінні 

протікає принципово так само, як і при точінні. В залежності від 

властивостей оброблюваного матеріалу має місце усадка стружки, при 

свердлінні в’язких металів утворюється наріст. При свердлінні стружка буває 

трьох видів [22]: 

а) зливна стружка, що утворюється при свердлінні в'язких матеріалів. 

Вона являє собою безперервну стрічку і створює виробництву великі 

незручності, намотуючись на свердло і обертові частини верстату. Зливна 

стружка може виступати джерелом травматизму; 

б) стружка сколювання, що утворюється при свердлінні більш твердих і 

крихких матеріалів, не має виду суцільної стрічки і розламується на частини; 

в) стружка надлому відділяється при свердлінні крихких матеріалів у 

формі не пов'язаних один з одним часток, лусочок або крихт. Така стружка у 

виробництві створює найменші ускладнення. 

Процес свердління має наступні характеристики [23]:  

а) наявність дуже малих передніх кутів у центральній частині свердла і 

негативних у перемички підвищує деформацію зрізаної стружки, збільшує 

сили тертя, а отже і тепловиділення в зоні різання; 

б) спостерігається підвищене тертя в процесі свердління через 

відсутність допоміжних задніх кутів на стрічках; 
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в) свердло в процесі різання знаходиться в постійному тривалому 

контакті зі стружкою і обробленою поверхнею, погіршені умови відведення 

стружки. Разом з тим, стружка виходячи з отвору, затрудняє проникнення 

змащувально-охолоджувальних рідин (ЗОР) в зону різання і відведення 

тепла; 

г) різниця швидкостей різання для різних точок ріжучих лез в процесі 

свердління ускладнює процес деформації стружки і її сходу по передній 

поверхні інструмента. 

Основні труднощі обробки точних отворів в приладобудуванні 

полягають в тому, що за станом ріжучих крайок інструменту, які у 

напружених умовах стружкоутворення вимагають більш ретельного 

змащення й охолодження, неможливо спостерігати в процесі роботи. Крім 

цього, видалення стружки проводиться по каналах дуже малого діаметру, так 

як високі вимоги до жорсткості і точного напрямку різального інструменту 

зводять січення стружковідвідних каналів до мінімуму.  

Процес обробки отворів малих розмірів представляє собою деформацію 

металів в обмежених умовах. При цьому процес стружкоутворення протікає в 

умовах високих температур і навантажень. У зв'язку з цим в зоні різання 

метал зазнає глибоких пластичних деформацій. Характер цих деформацій 

визначає явища, що виникають в процесі різання. Тому вихідною 

інформацією для вивчення будь-якого чинника процесу різання служать 

умови протікання пластичних деформацій в зоні різання [24]. 

Свердло під час роботи обертається і одночасно поступально 

переміщується уздовж осі. В результаті цих двох рухів ріжучі леза свердла 

безперервно зрізують тонкі шари металу. При цьому стружка, що 

утворюється в процесі обробки, завивається в криву спіраль, і ковзаючи по 

спіральних канавках свердла, виходить з одержуваного отвору). Траєкторією 

руху точки буде не коло (як це приймають при вимірюванні кута), а деяка 

гвинтова лінія, крок якої дорівнює подачі свердла в міліметрах, за один його 

оберт. Таким чином, поверхня різання, що утворюється всієї ріжучої 
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крайкою, являє собою гвинтову поверхню, дотична до якої і буде дійсною 

площиною різання. Обертання свердла визначає швидкість різання, а 

поступальний рух свердла уздовж його осі – товщину зрізаної стружки. 

Отже, чим швидше обертається свердло і чим на більшу довжину воно 

переміщається уздовж осі за кожен свій оберт, тим швидше йде робота, вища 

продуктивність праці. Щоб продуктивніше свердлити, потрібно підвищувати 

швидкість руху цих двох рухів свердла. А для цього необхідно знати від чого 

вони залежать, як вимірюються[25]. 

При знятті тонких стружок основним видом деформації є пластичний 

зсув, що відбувається у вузькій зоні деформації металу. Отже, величину 

дотичних напружень можна розрахувати як [25]: 

BPSS  ,                                                          (2.1) 

де 
SP  – сила, що діє вздовж площини сколювання; 

B  – площа площини сколювання. 

При врізанні різального інструменту метал відчуває спочатку пружні 

деформації і потім перед ріжучої крайкою виникає пластична зона 

деформацій, величина якої визначається в'язкістю металу. Величина енергії, 

що витрачається на пружну деформацію металу, мізерно мала в порівнянні з 

енергією, що витрачається на пластичну деформації. 

Головний рух при свердлінні здійснюється за рахунок обертання 

свердла і рідше – деталі, а рух подачі – переміщенням свердла або деталі 

уздовж осі інструменту. За швидкість різання приймається окружна 

швидкість точки, найбільш віддаленої від осі або швидкість, що підрахована 

за діаметром свердла [25]: 

1000

Dn
V


  м/хв,                                                         (2.2) 

де D – діаметр свердла, мм; 

n – число обертів свердла за хвилину, об/хв. 

У центрі свердла швидкість V дорівнює нулю. 
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Подача – величина переміщення свердла вздовж осі за один його оберт 

(
0S , мм/об). Так як у свердла два головним ріжучих леза, на кожне з них 

припадає подача, що дорівнює 

2

0S
SZ   мм/зуб.                                                       (2.3) 

В свою чергу хвилинна подача 
MS  буде дорівнювати 

nSSM 0  мм/хв.                                                      (2.4) 

Глибина різання при свердлінні визначається діаметром свердла, тобто 

2

D
t   мм,                                                              (2.5) 

а при розсвердлюванні отвору діаметром d 

2

dD
t


  мм.                                                         (2.6) 

Товщину і ширину зрізу при свердлінні визначають без урахування 

перемички за формулами: 

 sin
2

sin 0S
Sa Z   мм;                                              (2.7) 

sin2

D
b   мм.                                                      (2.8) 

Товщина зрізу вимірюється в напрямку, перпендикулярному до 

головного різального леза, а ширина – вздовж нього. 

Площа поперечного перерізу зрізу 
2F  припадає на одне ріжуче лезо і 

дорівнює 

202 ,
4sin2

sin
2

мм
DSDS

abFZ 


 .                                  (2.9) 

 

Машинний час при свердлінні і розсвердлюванні визначається за 

формулою [25]: 

nS

L
tМ   хв,                                                     (2.10) 
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де 
21 lllL   – довжина проходу свердла в напрямку подачі, мм. 

Величина врізання 
1l  залежить від форми заточки свердла: при 

одинарній заточці  

ctg
D

l
2

1  ,                                                   (2.11) 

а при подвійній заточці  

DctgВ
D

Bl 4,0sin
2

cos 001 







  ,                               (2.12) 

де В – ширина допоміжного конуса свердла; 

0

0 75702  . 

При розсвердлюванні отвору 

ctg
dD

l
2

1


 .                                                       (2.13) 

Величина перебігу свердла 
2l  за обох випадків дорівнює 1÷3 мм. 

Припустимо, що рівнодіюча сил, що діє на ріжуче лезо свердла, 

прикладена до точки А. Розкладемо її в трьох взаємно перпендикулярних 

напрямках  і отримаємо три складові сили, що діють на кожне ріжуче лезо. 

Сили 
zP  створюють крM  крутний момент, який долається шпинделем 

верстата. Сили yP  діють по радіусах і взаємно знищуються. Сили 
xP  разом з 

силою 
nP , що діє на перемичці, утворюють осьову силу або силу подачі, яка 

долається механізмом подачі верстата. У підсумку на свердло діє крM  і 

осьова сила або сила подачі Р [25]. 

Визначимо теоретичним шляхом величину крутного моменту, 

враховуючи що фактично крM  створюється елементарними силами, що діють 

на двох головних ріжучих лезах ab  і ce , перемичці bc , а також силами тертя 

тP , що діють на направляючих стрічках. При цьому треба пам'ятати, що 

величина крM  в основному визначається силами, що діють на головних 

ріжучих лезах [26]. 
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Виділимо уздовж леза елементарну площадку зрізу, що дорівнює 

добутку 
2

S
dr . На ній діє елементарна сила різання 

2

S
pdr , де p  – питома 

сила різання. 

Відомо, що питома сила різання p  збільшується зі зменшенням 

площадки зрізу і може бути представлена у вигляді 

SAp  .                                                      (2.14) 

Тоді елементарний момент 

rdrBSrdr
S

S

A
r

S
pdrdM 



 1

22
. 

Або 

MMM zy

M

D

d

y

D

d

кр DSC
r

BSrdrBSM  


2

2

22

2

1

2
2  .                       (2.15) 

Проінтегруємо елементарну осьову силу 


2

2

2

D

d

dr
S

pp , 

Отримаємо 

pp zy

po DSCP  .                                                  (2.16) 

Експерименти, проведені з використанням двокомпонентних 

динамометрів при свердлінні різних матеріалів свердлами різних діаметрів і з 

різною подачею, дозволили отримати емпіричні формули, які добре 

узгоджуються з теоретичними і використовуються для підрахунку крM  і 
oP . 

Вони мають такий вигляд: 

M

zy

Mкр KDSCM MM  кгс·м,                                     (2.17) 
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p

zy

poc KDSCP pp  кгс,                                          (2.18) 

де 
MC  і pC  – коефіцієнти, що характеризують умови свердління та 

властивості матеріалу, прийнятого за еталон; 

MK  і pK  – загальні поправочні коефіцієнти на змінені умови роботи 

(беруться з довідників). 

Знаючи величини крутного моменту і осьової сили, можна визначити 

потужність, що необхідна на процес свердління різN : 

n

N
M кр 2,716 ,                                                      (2.19) 

10001026036,12,716 





PSnnМ
NNN

кр

подобріз
 кВт, 

де 
обN  і 

подN  – відповідно потужність, що необхідна на обертання 

свердла і подачу. 

Так як 
обпод NN )%5,15,0(  , можна записати, що 

36,12,716 


nМ
N

кр

різ
 кВт.                                                (2.20) 

С врахуванням к.к.д. верстату   і коефіцієнта допустимого 

перевантаження, рівного 1,3, остаточно маємо 

3,1 двріз NN .                                                     (2.21) 

Різання при свердлінні здійснюється п'ятьма елементами свердла: 

двома головними ріжучими лезами, перемичкою, двома напрямними 

стрічками. 

На кожний із цих елементів приходиться певна частка в загальній 

величині крM  і осьової сили 
oP . Спеціальні дослідження показують, що між 

цими складовими існують приблизно наступне співвідношення: 

1) за величиною крM : на ріжучі леза – 80%, перемичку – 8 і 12% від 

загального крM  на тертя стрічок по обробленій поверхні і тертя стружки по 

канавках свердла; 
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2) за величиною 
oP : на ріжучі леза – 40%, перемичку – 57%, на тертя 

стрічок по обробленій поверхні і стружки по канавках свердла – 3% від 

загальної сили 
oP . 

Геометричні параметри свердла справляють істотний вплив на 

величини крM  і 
oP . Так, із збільшенням кута нахилу гвинтової канавки 

збільшується передній кут  , а значить полегшується процес стружко 

утворення та зменшуються крM  і 
oP . Таке зниження крM  і 

oP  особливо 

помітно при збільшенні   до 30º. Подальша зміна   не робить істотного 

впливу на величини крM  і 
oP . 

 

Рисунок 2.1 – Залежність крM  і 
oP  при свердлінні від: а – кута нахилу 

гвинтової канавки  ; б – кута при вершині 2 ; в – довжини перемички d 

Зміна кута 2  призводить до зміни сили крM  і 
oP  остільки, оскільки 

змінюється ширина і товщина зрізу (аналогічно тертю). Зі збільшенням   

крM  зменшується, а 
oP  збільшується (рис. 2.1, б). 

Довжина перемички d більшою мірою впливає на величину 
oP , ніж на 

крM  (рис. 2.1, в).  

Вплив властивостей оброблюваного матеріалу на практиці 

враховується, як і для точіння, емпіричними залежностями: 

Mq

кр НВСМ 1  або Mq

Вкр СМ 1 ;                                   (2.22) 

рq

ос НВСР 2  або рq

Вос СР 2 .                                     (2.23) 
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Значення постійних коефіцієнтів і показників степенів наводяться у 

відповідних довідниках і нормативах режимів різання. 

Крутний момент не завжди збільшується при підвищенні числа 

оброблених отворів, а осьова сила збільшується при збільшенні стрічки 

зносу. Отримані результати свідчать про тісний зв'язок між збільшенням 

зносу кутових ділянок і збільшенням осьової сили. Виявлено, що практично 

пропорційна залежність між зносом і силами різання зберігається до ширини 

стрічки зносу 0,5 мм. 



39 
 

2.2. Вплив швидкості різання на ефективність обробки 

отворів малих розмірів 

Швидкість різання обмежується стійкістю свердел [27]. При обробці 

конструкційних сталей свердлами зі швидкорізальної сталі знос виявляється 

одночасно по передній 
пh  і задній 

зh  поверхнях, а також по стрічці, а при 

обробці крихких матеріалів – по кутках уh . При надмірній довжині 

перемички і неправильній заточці свердла спостерігається знос по лезу 

перемички перh . Вкрай небажаний знос по кутках, так як при великій 

величині зносу уh  для відновлення ріжучої здатності свердла доводиться 

сточувати значну його частину. Як критерій затуплення свердел 

рекомендується наступна величина зносу: 

1) при свердлінні свердлами зі швидкорізальної сталі чавуну – 

ммhу 2,15,0  , сталі – ммhз 1,1 ;  

2) при свердлінні свердлами, оснащеним твердим сплавом, як стали, 

так і чавуну – ммhз 3,14,0  .  

Велика величина зносу допускається для свердел більшого діаметру. 

Залежність між швидкістю різання V і стійкістю свердла Т має такий 

же характер, як і при точінні. З підвищенням V виділяється велика кількість 

тепла, що призводить до більш інтенсивного зносу. Поява зносу сприяє ще 

більшому виділенню тепла, а отже, і прискоренню зносу ріжучої частини 

свердла.  

Залежність між швидкістю різання V і стійкістю свердла Т має 

вигляд[27]: 

m

v

T

C
V   м/хв,                                                    (2.24) 

де 
vC  – постійний коефіцієнт; 

m  – показник відносної стійкості.  



40 
 

Значення 
vC  і m  залежать від властивостей оброблюваного та 

інструментального матеріалів та умов різання[27]. Середні значення 

показника відносної стійкості для швидкорізальних свердел рівні 0,12÷0,2, 

для твердосплавних – 0,25÷0,4. Стійкість швидкорізальних свердел Т при 

обробці сталі призначається в межах D)5,10,1(  , а для твердосплавних – 

D)25,1(   як при обробці сталі, так і чавуну (D – діаметр свердла).  

Допустима швидкість різання 
TV  залежить від діаметру свердла D , 

подачі S , глибини свердління l , властивостей оброблюваного металу 
MK , 

матеріалу свердла 
інK , умов охолодження 

охлК  та інше, тобто 

),,,,,,( охлинMT ККKlSDV  .                                     (2.25) 

Зі збільшенням діаметра свердла допустима швидкість різання 

підвищується, так як при цьому збільшується маса свердла, що покращує 

умови відведення тепла, а також підвищується жорсткість інструменту. 

Вплив на 
TV  збільшення ширини зрізу при збільшенні D  порівняно 

невелике. Тому можна записати, що 

VZ

DT DCV   м/мин.                                               (2.26)  

Із зростанням величини подачі 
TV  знижується, тому що зростає 

величина зрізу a , збільшується кількість виділюваної теплоти, підвищується 

температура в зоні різання і прискорюється знос свердла: 

VY

S
T

S

C
V  .                                                        (2.27) 

Узагальнена формула для підрахунку швидкості різання при свердлінні 

виражається наступним чином [27]:  

K
ST

DC
V

V

V

Ym

Z

V
T

'

 ,                                                  (2.28) 

де 
'

VC  – коефіцієнт, що характеризує оброблюваний матеріал, 

прийнятий за еталон, і умови його обробки;  
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vv фlM KKKK   – поправочні коефіцієнти, що характеризують 

відповідно оброблюваний матеріал, довжину свердління та форму заточки. Їх 

розміри наводяться в довідниках і нормативах по різанню. 
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2.3. Вплив властивостей оброблюваного матеріалу при 

свердлінні отворів малих розмірів 

Здатність металів піддаватися різанню прийнято називати 

оброблюваністю. Поняття оброблюваність охоплює сукупність декількох 

технологічних властивостей матеріалу, що характеризують його вплив на 

різні сторони процесу різання. З точки зору практики найбільший інтерес 

представляють наступні основні показники оброблюваності:  

1) відносний рівень швидкості різання, з якою доцільно проводити 

обробку даного матеріалу;  

2) можливість і легкість отримання необхідної чистоти обробленої 

поверхні на обробних операціях;  

3) відносна величина сил, що витрачаються при здійсненні процесу 

різання.  

У всіх випадках найбільш важливим показником оброблюваності 

металів є вплив властивостей металу на інтенсивність затуплення 

інструментів, що характеризується рівнем доцільних швидкостей різання. 

Кількісною мірою цього показника зазвичай служить величина швидкості 

різання 
TV .  

Інтенсивність затуплення ріжучих інструментів обумовлюється дією 

двох факторів: температурою різального інструменту і зношувальною 

здатністю оброблюваних матеріалів [29].  

Величина допустимої швидкості 
TV  або оброблюваність металу з точки 

зору швидкостей різання, визначається також двома особливостями 

оброблюваного матеріалу: зношувальною здатністю, від якої залежить 

активність стирання робочих поверхонь зубів інструменту зливною 

стружкою і обробленою поверхнею виробу, і впливом на виникаючу 

температуру в зоні різання.  

У загальному випадку існує відома залежність між 
TV  і механічними 

властивостями металів. Але в ряді випадків цей зв'язок має великі 
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відхилення. Тому механічні характеристики сталей не можуть служити 

основою для досить точного судження про величину допустимої швидкості 

різання 
TV . Оброблюваність залежить від механічних властивостей, а також 

від теплопровідності характеру мікроструктури оброблюваного матеріалу. 

Розглядаючи зв'язок між величиною 
TV  і механічними властивостями металу, 

необхідно мати на увазі, що останні не можуть надавати прямого впливу на 

інтенсивність зношування ріжучих інструментів, так як допустима 

швидкість, як зазначалося вище, визначається двома факторами: 

зношувальною здатністю оброблюваного металу і температурою різання 

рез . Проте може існувати безпосередній зв'язок, встановлений 

експериментальним шляхом, між механічними властивостями металу, 

наприклад НВ і 
В  з 

истК  та рез .  

Оскільки існує такий зв'язок, спостерігається вплив механічних 

властивостей на допустиму швидкість різання 
TV  [30].  

У практиці часто користуються наступними приблизними 

залежностями між 
TV  і механічними властивостями металів:  

Для вирішення практичних завдань користуються співвідношеннями: 

vn

HB
T

HB

C
V  ;                                                         (2.29) 

vn

B

T

C
V


 ,                                                          (2.30) 

де 
vn  – показник інтенсивності впливу твердості НВ і межі міцності 

В  

на 
TV .  

vn  – показник ступеня. При свердлінні автоматної сталі він дорівнює 

1,05, сталі з 
2/55 смкгсB   і чавуну – 0,9 і 1,3.  
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2.4. Вплив діаметра свердла, подачі та температури різання на 

ефективність обробки отворів малих розмірів 

Зі збільшенням діаметра свердла (за інших однакових умов) швидкість 

різання, що допускається свердлом, підвищується. Це пояснюється тим, що 

при збільшенні діаметру свердла, незважаючи на збільшення площі 

поперечного перерізу зрізу і збільшення роботи, що витрачається на різання, 

відведення теплоти від поверхні свердла в його тіло і в заготовку більш 

інтенсивне, що знижує теплову напруженість на поверхнях тертя свердла і 

підвищує його стійкість[31]. Підвищення інтенсивності тепловідведення від 

поверхонь свердла викликається більшою масою тепла при збільшенні його 

діаметра, більшою поверхнею зіткнення з заготовкою по поверхні різання, а 

також великим об’ємом канавок свердла, що поряд з полегшенням підводу 

охолоджуючої рідини до місця стружкоутворення полегшує і вихід стружки з 

отвору. Сприятливий вплив на підвищення 
TV  з збільшенням D  робить і 

підвищена жорсткість використовуваних свердел[31]. 

Зі збільшенням подачі збільшується термодинамічна завантаженість 

свердла, що знижує його стійкість (або швидкість різання при однаковій 

стійкості).  

Теплові процеси при різанні металів багато в чому визначають всі 

параметри обробки. Складність виникаючих явищ процесу та їх 

взаємозв'язок приводить до неоднозначної залежності між температурним 

полем і параметрами обробки. Так, наприклад, підвищення стійкості 

ріжучого інструменту вдається отримати і шляхом попереднього нагріву або 

оброблюваної заготовки, або самого різального інструменту і шляхом 

застосування мастильно-охолоджуючих рідин, що зменшують температуру в 

зоні різання.  

Дослідження показують, що виникнення того чи іншого ефекту лежить 

в досить вузьких межах зміни температури, отже, вміння створити необхідне 

температурне поле в зоні різання забезпечить високопродуктивну обробку. 
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Процес різання при виготовленні отворів малого діаметра відбувається в 

дуже обмежених умовах стружкоутворення, у зв'язку з цим температура 

досягає значних величин, надаючи суттєвий вплив на стійкість різального 

інструменту і якість оброблених отворів. 

Для того, щоб правильно визначити режими обробки, геометрію і 

матеріал різального інструменту, вибрати марку ЗОР, треба знати вплив цих 

факторів на розподіл температур в зоні різання.  

Якщо взяти гостро заточений ріжучий інструмент, то орієнтовно 

близько 60% теплової енергії виникає від деформації металу, 30% – від тертя 

стружки об передню грань і 10% – від тертя деталі по задній грані. Зі зносом 

різального інструменту це співвідношення змінюється.  

Велике значення для температурних полів має тепловіддача в 

навколишнє середовище, особливо якщо в процесі обробки застосовуються 

ЗОР.  

При свердлінні відбувається виділення тепла, яке залежить від роботи, 

що витрачається на різання, пластичних деформацій матеріалу, тертя 

стружки по передній поверхні свердла, тертя задньої поверхні свердла по 

оброблюваному матеріалу і тертя стрічок або бічних поверхонь свердла по 

стінках отворів. 

Наближено кількість тепла Q , що виділяється при різанні в одиницю 

часу, можна визначити за формулою [31]: 

E

VP
Q z ,                                                          (2.31) 

де Q  – кількість теплоти, що утворюється при різанні, кал/хв; 

VPz
 – робота різання, Дж/хв; 

zP  – сила різання, кгс; 

V  – швидкість різання, м/хв; 

E  – механічний еквівалент теплоти, що дорівнює 427 Дж/кал. 
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Температура різання залежить від швидкості та глибини різання, 

подачі, властивостей оброблюваного матеріалу, геометричних параметрів 

ріжучої частини свердла і умов тепловідводу (використання ЗОР і 

теплопровідності оброблюваного матеріалу).  

Чим більше глибина свердління, тим гірші умови різання. Якщо 

глибина отвору більше ніж у 3 рази перевищує діаметр свердла, допустиму 

швидкість різання зменшують, множачи її на коефіцієнт 
vl

K  (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 – Значення коефіцієнту 
vl

K , в залежності від глибини обробки 

Глибина отвору в діаметрах 

свердла, мм 

DD 3  D4  D5  D6  D8  D10  

vl
K  1,0 0,85 0,75 0,7 0,6 0,5 

На допустиму швидкість різання великий вплив мають геометричні 

параметри заточення свердел і застосування ЗОР. Підточки свердла, значно 

зменшують осьову силу, підвищують стійкість свердел, а отже, і допустиму 

швидкість різання 
TV . Застосування ЗОР дозволяє збільшити швидкість 

різання на 40÷45%. Особливо ефективна подача ЗОР по внутрішніх каналах 

свердла. Стійкість свердел з внутрішнім підведенням охолоджуючої рідини в 

кілька разів вище, ніж у звичайних. 
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2.5. Розробка математичної моделі оптимізації процесу 

свердління отворів малих розмірів на основі крутного моменту 

 Оптимізація процесів обробки завжди займала важливе місце  для 

приладобудівного виробництва[31]. Як показує практика цілеспрямоване 

визначення оптимальних режимів роботи обладнання завжди мало перевагу в 

порівнянні з пробним призначенням режимів. 

Таким чином, одним з головних завдань роботи є визначення режимів 

обробки (в першу чергу - величини осьової подачі різального інструменту), 

при яких мінімізується час обробки одного отвору[31]. На графіках(рис. 2.3) 

можна спостерігати лінеаризацію типової характеристики залежності 

крутного моменту при свердлінні отворів малих розмірів від часу та 

координати (рис.2.3). 

 

Рисунок.2.3.Лінеаризовані залежності крутного моменту від часу (а); 

залежності крутного моменту від координати свердління (б) 

На графіках (Рис. 2.3) зроблені наступні позначення: 
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М1 – крутний момент, який можна визначити силами різання. Ця 

величина досягається після закінчення врізання свердла в деталь лише за 

умови, що стружка, яка рухається по стружко вивідній канавці не впливає на 

величину крутного моменту; 

Мкрит  - значення крутного моменту, при досягненні якого здійснюється 

вивід свердла з отвору з метою видалення стружки; 

 i  - кутові коефіцієнти наростання величини крутного моменту 

під час врізання інструменту в заготовку з метою тимчасової і координатної 

залежностей першого заглиблення; 

 i  - кутові коефіцієнти наростання величини крутного моменту 

під час врізання інструменту в заготовку з метою тимчасової і координатної 

залежностей для подальших заглиблень; 

 i  - кутові коефіцієнти наростання величини крутного моменту 

під час врізання інструменту в заготовку з метою утворення тимчасової і 

координатної залежностей для першого заглиблення; 

 i  - кутові коефіцієнти наростання величини крутного моменту 

під час врізання інструменту в заготовку з метою утворення тимчасової і 

координатної залежностей для подальших заглиблень; 

t1, t2, t3 - час завершення першого і подальших заглиблень відповідно; 

t02, t03 - час старту другого і подальших заглиблень відповідно; 

z1, z2 – координата, що відповідає завершенню першого і подальших 

заглиблень відповідно; 

М2, М3 - крутні моменти, за яких відбувається "злам" кривої збільшення 

крутного моменту при подальших заглибленнях. 

Час, що витрачається на процес свердління отвору записується 

наступним чином 

                                  (2.31) 
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складові  описують час поточного заглиблення, а  – час 

допоміжного переміщення. Виходячи з наведених на графіках залежностей 

(Рис. 2.3), складові формули (2.31) розраховуються наступним чином: 

                                     

                       (2.32) 

… 

         

                                                     (2.33) 

де Vf – допоміжна швидкість 

Оскільки в першому наближенні спостерігається залежність складової 

крутного моменту M1 від величини зворотної подачі, встановлюється лінійна 

залежність від швидкості подачі: 

                                                                     (2.34) 

Значення коефіцієнта  для певних умов свердління визначається 

експериментальним шляхом. Виходячи з цього формула часу першого 

заглиблення набуває вигляду:  

                                  (2.35) 

 

                  (2.36) 

Значення крутних моментів М2, М3 і т.д. для наступних заглиблень 

визначається як  

                                                           (2.37) 

де  – додаткова складова крутного моменту, що обумовлюється 

обертанням свердла в просвердленому отворі. Наявність цієї складової 
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визначається тертям свердла об стінки отвору, гідродинамічним опором 

обертанню свердла мастильно-охолоджувальної рідини і т.д., а його значення 

в першому заглибленні є лінійною функцією від глибини отвору: 

                                                                 (2.38) 

З урахуванням викладеного вище час і координата другого заглиблення  

запишеться як: 

    (2.39) 

                             (2.40)  

 

                                       (2.41) 

                    (2.42) 

Для вирішення задачі оптимізації обробки отворів малих розмірів 

бажано мати вираз для часу і координати. Отримаємо загальний вид формули 

для zi розглянувши послідовно вирази z2, z3: 

                                                                                                          

 (2.43) 

             (2.44) 

                                                                                                   

 (2.45) 

Останній доданок у виразі для zi є сумою членів ряду геометричної 

прогресії, перший член якої a1=1 і знаменником : 



51 
 

 

з цієї причини вираз можна представити у вигляді: 

  

                                                                         (2.46) 

або: 

               (2.47) 

Враховуючи час на здійснення допоміжних переміщень шпинделя 

загальний час на виконання n заглиблень: 

                      (2.48) 

Число заглиблень n визначається з рівняння: 

         (2.49) 

як найближче ціле в більшу сторону для числа:  

                        (2.50) 

Незважаючи на округлення числа n у формулі (2.48), розрахованого за 

формулою (2.49) в більшу сторону, час T(n) буде являти собою точну оцінку, 

для оцінки часу свердління з робочою швидкістю Vz застосовується задана 

глибина просвердлюваного отвору Z.  

Шляхом підстановки в (2.48) виразу для zi отримаємо наступну 

формулу: 
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                                              (2.51) 

Перший доданок формули (2.51) відповідає за зменшення часу обробки 

свердлінням зі збільшенням як швидкості подачі, так і швидкості 

допоміжних рухів. Другий доданок відповідає за час, витрачений на перше 

заглиблення, а наступні складові - за підвищення часу свердління у зв’язку із 

збільшенням частоти виведень інструменту з отвору при досягненні 

критичного значення крутного моменту. 

Подальше аналітичне дослідження (2.48) з метою скорочення витат 

часу на свердління за рахунок визначення оптимального значення Vz 

ускладнене нелінійним видом часткової похідної від (2.48) по . Тому 

побудова оптимізаційної кривої, що визначає залежність між значенням 

осьової подачі Vz і часом витраченим на обробку одного отвору T, 

розраховувалась чисельно з урахуванням відмінностей між протіканням 

процесу свердління отворів малих розмірів на першому і подальших 

заглибленнях. Результат розрахунку діапазону оптимальності за формулами 

(2.43) - (2.48) відображений на рис.2.4.  

 

Рисунок. 2.4. Залежність часу свердління T від значення осьової подачі Vz при 

фіксованому значенні крутного моменту Mкрит = 25 Н∙м. 
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Наведена залежність графічно відображає залежність часу на 

свердління від осьової подачі різального інструменту, отриманої під час 

свердління  отворів малих розмірів. В отриманій залежністі наявна велика 

кількість локальних мінімумів, накладених на один широкий мінімум, що 

пов'язані з процесом додаткових виведень свердла при занадто інтенсивному 

збільшенні швидкості вертикальної подачі. Їх наявність і є основною 

складністю пошуку оптимального значення швидкості. Найбільш доцільним, 

з технологічної точки зору, при виборі режимів швидкість Vz слід обирати в 

районі другого-третього мінімуму в лівій частині глобального. Це 

забезпечить зниження зворотної подачи при збереженні продуктивності і  

підвищення стійкості інструменту за рахунок цього. 
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Висновки по розділу 

Здійснено теоретичне дослідження методів підвищення ефективності 

обробки отворів з метою визначення впливу на неї швидкості різання, 

властивостей оброблюваного матеріалу, діаметра свердла, подачі та 

температури різання. 

На основі теоретичних досліджень було створено математичну модель 

оптимізації свердління отворів малих розмірів в умовах автоматизованого 

виробництва з врахуванням обмеження на величину крутного моменту, 

наведено його залежності від часу, швидкості різання, подачі та стійкості 

різального інструменту.  

В результаті створення математичної моделі розглянуті особливості 

оптимізації процесу свердління отворів малих розмірів під керуванням 

системи, що здійснює вивід інструменту з отвору по досягненню критичного 

значення крутного моменту. Отримано ряд аналітичних виразів, які описують 

величини одиничних заглиблень при свердлінні отворів малих розмірів та 

дозволяють розрахувати їх відповідні тривалості.  
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РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ОБРОБКИ ОТВОРІВ МАЛИХ РОЗМІРІВ 

3.1. Розробка принципової схеми системи підвищення 

ефективності обробки отворів малих розмірів в умовах 

автоматизованого виробництва 

Для перевірки залежностей зміни сили різання та крутного моменту 

після аналізу літератури [42, 43], було прийнято рішення розробити систему 

підвищення ефективності обробки отворів малих розмірів для заміру 

вищевказаних параметрів, принципова схема якої представлена на рисунку 

3.1. До складу системи входять: вертикально-свердлильний верстат 1, 

шпиндельна головка 2, різальний інструмент(спіральне свердло) 3, заготовка 

4, динамометр 5, встановлений на столі металорізального верстату 6, 

попередній підсилювач сигналу 7, зарядовий перетворювач 8, аналогово-

цифровий перетворювач 9 та персональний комп’ютер 10. 

В якості металорізального верстату для проведення досліджень було 

обрано вертикально-свердлильний верстат Knuth KSB 40 [44].  

 

Рисунок 3.1. Принципова схема системи підвищення ефективності 

обробки отворів малих розмірів 
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Система підвищення ефективності обробки отворів малих розмірів 

працює наступним чином. Для проведення досліджень на місце державки 

встановлюється заготовка 4, яка в подальшому буде оброблятися. Свердло 

WELA-61 3 закріплюється у шпиндельній головці 2 на вертикально-

свердлильному верстаті Knuth KSB 40 1. Подача здійснюється коробкою 

подач верстату в інтервалі 2,55÷1600 мм/хв. З цього моменту починається 

процес контролю. 

Обраний чотирьохкомпонентний динамометр KISTLER 9257 5, 

встановлений на столі верстату 6 дозволяє проводити вимірювання крутного 

моменту Mz і трьох ортогональних складових сили, володіє високою 

жорсткістю і високою власною частотою, і може бути використаний для 

оцінки сил і крутних моментів при технічних дослідженнях, в тому числі для 

динамічних випробувань технологічного обладнання[45]. Призначений для 

вимірювання сил і моментів різання при осьовій обробці свердлами, 

зенкерами, розгортками, мітчиками і іншими осьовими ріжучими 

інструментами. Зовнішній вигляд динамометра представлений на рисунку 

3.2.  

 

Рисунок 3.2. Зовнішній вигляд динамометра KISTLER 9257 
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Підсилені попереднім підсилювачем 6 сигнали з динамометра 5 

надходять до зарядового перетворювача 8, де нормуються з керованим 

коефіцієнтом підсилення. Зовнішній вигляд пристрою представлений на 

рисунку 3.4. Прилад являє собою електрометричний підсилювач і 

універсальний вимірювач величини заряду, оснащений рідкокристалічним 

дисплеєм, на який інформація може бути виведена в графічному вигляді.  

. 

Рисунок 3.4. Зовнішній вигляд зарядового перетворювача 5070А10100 

Основні технічні характеристики зарядового перетворювача 

5070А10100:  

- 4-х канальний електрометричний підсилювач (підсилювач заряду);  

- 6-ти компонентний суматор - обчислювач; - діапазон вимірювань: ± 

200 ÷ 200 000 або ± 600 ÷ 600 000 пКл;  

- догляд (дрейф): менше 0,05 пКл в секунду;  

- рідкокристалічний дисплей 128 х 128 пікселів;  

- призначений для користувача інтерфейс: у вигляді меню;  

- оцінка сигналу: пряма;  

- перенастроювати фільтри: верхніх і нижніх частот;  

- інтерфейс сигнального кабелю: RS232C; 



58 
 

 - програмне забезпечення для роботи з ПК. 

Надалі сигнал приймається, проходить обробку і перетворюється в 

цифровий код на 6-ти розрядному АЦП 9 з тактовою частотою 8МГц. 

Зовнішній вигляд пристрою представлений на рисунку 3.5.  

 

Рисунок 3.5. Зовнішній вигляд блоку АЦП 5697 

У якості пристрою обробки отриманих вхідних даних з блоку АЦП 

5697 було обрано персональний комп’ютер 10, на який вони передаються 

через буфер, в кінці циклу контролю. Швидкість запису даних близько 2 

Мб/с по шині ІСА. В комп’ютері виконується основна обробка прийнятих 

сигналів з допомогою розробленої математичної моделі, яка і визначає 

критичне значення крутного моменту, при якому необхідно здійснити вивід 

свердла з метою видалення стружки, а також підбирається найбільш 

оптимальне значення вертикальної  швидкості подачі різального інструменту 

задля пришвидшення процесу обробки отвору в цілому. Для безперебійної 

роботи і аналізу вхідних даних такий пристрій повинен відповідати 

наступним технічним характеристикам:  

- Операційна система Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / 

Windows 8 / Windows 10 

- Процесор: Intel Core 2 Duo E8500 або AMD Phenom II X3 720;  

- графічна карта: NVIDIA GeForce GT 440, або AMD Radeon HD 5670, 

або Intel HD Graphics 5000.  

- Оперативна пам’ять: 2 GB RAM.  
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- Вільне місце: 100 MB вільного місця на жорсткому диску.  

- Засоби керування: Мишка і клавіатура. 

- Роздільна здатність: Мінімальна роздільна здатність екрану 1024 x 

768.  

Розроблена система підвищення ефективності обробки отворів малих 

розмірів забезпечить максимально швидке та точне вимірювання в умовах 

автоматизованого виробництва таких основних параметрів свердління як 

сили і момент різання. Реєстрація отриманих значень вищезгаданих 

параметрів дає змогу аналізувати процес обробки отворів малих розмірів і 

своєчасно визначити критичний момент, при якому повинний здійснюватися 

вивід свердла для видалення стружки, надмірне накопичення якої може 

призвести до поломки ріжучого інструменту та зниження якості 

оброблюваної поверхні.  
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3.2. Розробка та опис алгоритму роботи системи підвищення 

ефективності обробки отворів малих розмірів  

Для спрощення розуміння принципу роботи розглянутої у 

попередньому підрозділі системи підвищення ефективності обробки отворів 

малих розмірів в умовах автоматизованого виробництва і її принципової 

структурної схеми було розроблено алгоритм, наведений на рис. 3.6.  

 

Рисунок 3.6. Алгоритм системи підвищення ефективності обробки отворів 

малих розмірів в умовах автоматизованого виробництва 
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Опис алгоритму функціонування системи підвищення ефективності 

обробки отворів малих розмірів(Рис. 3.6): 

Блок 1: Ввімкнення системи. 

Блок 2: Початок обробки деталі. 

Блок 3: Початок проведення вимірювань сил різання та крутного 

моменту. 

Блок 4: Перевірка тривалості обробки. Якщо + переходимо до блоку 5, 

якщо ж – до блоку 17 і завершаємо процес вимірювання. 

Блок 5: Зчитування результатів вимірювань. 

Блок 6: Перевірка на необхідність обробки вхідних даних. Якщо + 

переходимо до блоку 7, якщо – до блоку 8. 

Блок 7: Обробка вхідних даних. 

Блок 8: Перевірка на необхідність відображення результатів. Якщо + 

переходимо до блоку 9, якщо – до блоку 10. 

Блок 9: Відображення результатів вимірювань у вигляді певного 

значення. 

Блок 10: Перевірка на необхідність графічного відображення 

результатів. Якщо + переходимо до блоку 11, якщо – до блоку 12. 

Блок 11: Відображення результатів вимірювань у графічному вигляді. 

Блок 12: Перевірка на необхідність корегування швидкості 

вертикальної подачі різального інструменту. Якщо + переходимо до блоку 

13, якщо – до блоку 14. 

Блок 13: Корекція швидкості вертикальної подачі різального 

інструменту. 

Блок 14: Перевірка на необхідність виводу свердла для видалення 

стружки. Якщо + переходимо до блоку 15, якщо – до блоку 4. 

Блок 15: Виведення різального інструменту з отвору для видалення 

стружки. 

Блок 16: Перевірка необхідності продовження проведення вимірювань. 

Якщо + переходимо до блоку 5, якщо – до блоку 17. 
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Блок 17: Зупинка проведення вимірювань. 

Блок 18: Завершення роботи системи і збереження результатів. 

Блок 19: Вимкнення системи. 
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3.3. Розробка програмного забезпечення системи 

підвищення ефективності обробки отворів малих розмірів 

деталей приладів 

З метою проведення аналізу отриманих даних під час виконання 

експериментів виникла необхідність у створенні програмного забезпечення, 

для визначення критичних значень крутного моменту та сил різання, при 

яких відбувається вивід свердла для видалення стружки. Тому було 

поставлено завдання створити програмне забезпечення, яке б давало 

можливість проводити аналіз вхідних даних та на його основі будувати 

графік залежності крутного моменту від часу та залежності часу обробки від 

швидкості вертикальної подачі при фіксованому значенні крутного моменту 

Mкрит. Головне вікно розробленої програми зображено на рис. 3.3. 

Дана програма розроблялась на мові програмування JavaScript з 

використанням React технології та D3.js бібліотеки графіків на основі 

отриманих вхідних даних.  

Рисунок 3.3. Головне вікно розробленої програми «RazRezhOptimization» 
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Розроблена програма «RazRezhOptimization» на основі вхідного 

сигналу проводить розрахунок усіх необхідних параметрів відповідно 

формулам, приведеним у математичній моделі(2.37-2.41) та знаходить 

оптимальне критичне значення крутного моменту при досягненні якого 

здійснюється вивід свердла для видалення стружки. Після його визначення 

будується графік з «проміжком оптимальності» на якому спостерігається 

залежність часу свердління(2.51) від швидкості вертикальної подачі таким 

чином оптимізуючи процес свердління отворів малих розмірів у деталях 

приладів в цілому.  
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Висновки по розділу 

Для забезпечення усіх необхідних для реалізації розробленої 

математичної моделі вимірювань створено структурну схему 

функціонування автоматизованої системи підвищення ефективності обробки 

отворів малих розмірів в умовах автоматизованого виробництва до складу 

якої входять: динамометр, встановлений на столі металорізального верстату, 

зарядовий перетворювач, аналогово-цифровий перетворювач та 

персональний комп’ютер. Дана схема покроково описує механізм 

функціонування системи та більшість складових елементів, їх технічні 

характеристики та подачу керуючого сигналу на верстат з ЧПК, таким чином 

оптимізуючи процес різання. 

З метою спрощення розуміння принципу функціонування на основі 

створеної принципової схеми роботи системи підвищення ефективності 

обробки отворів малих розмірів розроблено алгоритм з покроковим описом 

кожного блоку, що входить до його складу, починаючи з увімкнення і 

початку проведення вимірювань до корегування вертикальної швидкості 

подачі різального інструменту, завершення проведення вимірювань, роботи 

системи і обробки в цілому. 

Створена система за наявності достатньо кваліфікованих користувачів 

здатна забезпечувати своєчасне визначення критичного значення крутного 

моменту, при якому відбувається вивід свердла з отвору для видалення 

стружки.  



66 
 

РОЗДІЛ 4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБРОБКИ 

ОТВОРІВ МАЛИХ РОЗМІРІВ 

4.1. Методика проведення експериментів 

З метою повноцінного вивчення процесу різання при отриманні отворів 

малих розмірів, всі експерименти розділені в залежності від діаметра обробки 

і відповідно пропорційні глибині свердління. 

Опрацьований матеріал – сталь марки 45. Для обробки застосовуються 

спеціальні свердла зі спіральної робочою частиною зі швидкорізальної сталі 

Р6М5К5, закріплені в патроні пристрої для свердління із застосуванням 

осьових коливань. Такі свердла можуть успішно обробляти отвори значної 

глибини (l> 12 d) в різних сплавах металу. 

Режими різання при свердлінні призначалися відповідно до 

рекомендацій [46], що приводиться для свердління глибоких отворів. При 

свердлінні подачі вибиралися з інтервалу 0,02 - 0,25 мм / об., при швидкості 

різання не вище 8 м / хв. Для свердління глибоких отворів режими 

призначалися індивідуально і наведені в таблиці 4.1. 

 

 

 

 

 



67 
 

Таблиця 4.1. Режими обробки 

 

При обробці глибина свердління приймалася з урахуванням діаметра в 

співвідношенні . Подача приймалася в залежності від діаметра, для 

отримання елементної стружки. Число оборотів шпинделя приймалося з 

урахуванням обмежень швидкості різання при роботі сталі 45.  

Швидкість різання, в залежності від матеріалу ріжучої частини свердла, 

його геометричних параметрів, властивостей оброблюваного матеріалу, 

глибини свердління і подачі, визначалася окремо для кожного діаметра 

обробки. В подальшому описі експериментів наводиться середнє значення 

швидкості різання.  

Для кожного діаметра обробки визначається максимальний період 

стійкості інструменту при постійних режимах різання за виключення зміни 

вертикальної подачі.  

Період стійкості оцінювався часом обробки інструмента з початку 

обробки до відмови. Під критерієм відмови прийнятий знос по задній 

поверхні 0,35 - 0,5 мм. Величина зносу вимірювалася за допомогою 
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мікроскопа МПБ - 3 з 50 - кратним збільшенням з вимірювальною шкалою з 

ціною поділки 0,02 мм. 

Мета розрахунку визначити обсяг зрізаного шару, а також визначення 

продуктивності обробки в порівнянні з традиційним свердлінням отворів 

малих розмірів в приладобудуванні. 

При виконанні даних експериментів досліджувалися два параметра, які 

характеризують обробку отворів свердлінням: продуктивність і стійкість 

інструменту [47]. 

Процес стружко утворення, її тип і дроблення на сегменти оцінювався 

візуально. При проведенні експериментів використовувалися заготовки 

призматичної форми товщиною 10 - 30 мм, довжиною 100 - 150 мм, 

шириною 50 мм і твердістю НВ 255 - 340. Тип заготовки - штампування. 

З метою збільшення вірогідності результатів експериментів, для різних 

значень періоду стійкості свердла, досліди проведені кілька разів, і 

остаточний результат, наведений в даній роботі, відповідає їх середньому 

значенню. 
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4.2 Визначення стійкості спірального свердла з 

використанням системи підвищення ефективності обробки 

отворів малих розмірів   

Дослідження проводилося по повному факторному експерименту [48]. 

В якості досліджуваних факторів вибиралися параметри, в значній мірі 

впливають на період стійкості інструменту, а саме: число обертів свердла (n) 

і осьова подача свердла (Sо).  

Експеримент включав наступні етапи: кодування факторів, складання 

плану матриці експерименту, рандомізація дослідів, реалізація плану 

експерименту, перевірка відтворюваності дослідів, перевірка адекватності 

лінійної моделі, оцінка значимості коефіцієнтів регресії.  

Для реалізації експерименту проведено повний факторний дворівневий 

експеримент. Матриця планування повного факторного експерименту . В 

Як приклад розглянемо експеримент для D = 5 мм. 

Запишемо степеневу залежність періоду стійкості свердла: 

      (4.1) 

Де  - постійний коефіцієнт; 

а, b - невідомі показники ступеня. 

Отримана залежність нелінійна по факторам, логарифмуючи, зводимо 

її до лінійного вигляду: 

   (4.2) 

Приймемо значення:       

  

Отже: 

   (4.3) 

Перетворимо незалежні змінні в безрозмірні змінні: 

     (4.4) 

Рівні, інтервали варіювання факторів і результати кодування для 
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D = 5 мм наведені в таблиці 4.2 

Таблиця 4.2. Фактори, інтервали і рівні варіювання для D = 5 мм 

 

Для прийнятих значень А, n, Sо отримаємо: 

   (4.5) 

 

   (4.6) 

 

   (4.7) 

Рівняння регресії, отримане на підставі дослідів, і представляє собою 

вибіркову оцінку y функції відгуку y, може бути записано наступним чином: 

*                                                                             (4.8) 

Для оцінки всіх коефіцієнтів полінома другого ступеня необхідно, щоб 

в плані експерименту кожен фактор брав кілька значень, тому, число 

повторів дослідів g=2. Такий вибір обумовлений трудомісткістю проведення 

експериментів і обробкою отриманих результатів. Матриця результатів 

планування експериментів представлена в таблиці 4.3. 
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Таблиця 4.3. Матриця результатів планування експериментів для 

свердління отвору діаметром D = 5 мм 

 

Враховуючи 8 значень T, результуючі  і , коефіцієнти рівняння 

регресії для y отримали наступні значення:   

     

 

Підставивши знайдені коефіцієнти в формулу (*), отримаємо: 

.                                                                                 (4.9) 

Дисперсію відтворюваності знаходимо за формулою: 

    (4.10) 

Результати розрахунку наведені в таблиці 4.4. 
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Таблиця 4.4 Дисперсія відтворюваності 

 

Отже:  

Таким чином  

Зробимо перевірку однорідності дисперсії за критерієм Кохрена, 

використовуючи формулу: 

      (4.11) 

Отже :  

Для     

По таблиці 1.18 [49] визначаємо критичне значення критерію Кохрена: 

 

Отже, гіпотеза про однорідність дисперсії приймається. 

Зробимо перевірку значущості коефіцієнтів регресії, використовуючи 

формулу: 
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     (4.12) 

Отже:   

Критичне значення критерію Стьюдента для  і 

 знаходимо по таблиці П. 1.20 [49]:  

Визначаємо половину довжини довірчого інтервалу, використовуючи 

формулу: 

     (4.13) 

Отже:  

Коефіцієнт значущий, якщо  В рівнянні (4.9) такими 

коефіцієнтами є: 

     

  

У решти коефіцієнтів їх значення менше половини довжини довірчого 

інтервалу, тому їх можна відкинути без перерахунку інших. 

В результаті модель буде мати такий вид: 

                                                                                                              (4.14) 

Дисперсію адекватності визначаємо за формулою: 

,    (4.15) 

Де w- число членів апроксимуючого полінома. 

Підставивши в формулу (4.14) значення (+1) і (-1), відповідно до 

матриці планування, таблиця 4.3, знайдемо розрахункове значення: 
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Результати розрахунків зведемо в таблицю 4.5. 

Таблиця 4.5. Розрахунок дисперсії адекватності 

 

Таким чином:  

Визначимо критерій Фішера, використовуючи формулу: 

     (4.16) 
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Отже: F=4,27. 

Критичне значення критерію Фішера для  

 і  знаходимо по таблиці П 1.17 [49]. 

 

Отже, можна прийти до висновку, що, так як умова , то модель 

адекватна. 

В якості величини, що характеризує внесок коефіцієнтів регресії в 

рівняння моделі, використовуємо множинний коефіцієнт кореляції, значення 

якого визначимо за формулою: 

    (4.17) 

Величина R може змінюватися від 0 до +1. Якщо вклад коефіцієнта 

регресії, дорівнює нулю, то R=0, якщо ж рівняння регресії повністю описує 

результати експерименту, то R=1. 

 

Результати розрахунку множинного коефіцієнта кореляції 

зводимо в таблицю 4.6. 
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Таблиця 4.6. Результати розрахунку множинного коефіцієнта кореляції 

 

Множинний коефіцієнт кореляції R=1, таким чином, можна прийти до 

висновку, що рівняння регресії практично повністю описує результати 

експерименту. 

Переходячи до натуральних змін, отримаємо: 

 

 

 

 

 

В результаті проведених експериментів отримана неповна квадратна 

модель виду: 

 



77 
 

По величині і знаку коефіцієнтів регресії можна судити про їх вплив на 

величину параметрів оптимізації.  

Якщо , то збільшення  призводить до зменшення параметра 

оптимізації. Таким чином, збільшення амплітуди, подачі і числа обертів 

шпинделя знижує величину , причому стійкість залежить головним 

чином від амплітуди. 

Вплив змішаного добутку факторів оцінюється значимістю і знаком 

коефіцієнта .  

При  величина буде зростати, якщо  і  знаходяться 

одночасно на верхніх і нижніх рівнях. 

При несуттєвій значущості коефіцієнтів   

 ними можна знехтувати. Тоді рівняння (4.14) буде мати 

вигляд: 

  (4.18) 

Переходячи до натуральних змін, отримаємо: 

 

 

Або  

 (4.19) 

Перетворюючи, отримаємо: 

   (4.20) 

В результаті статистичної обробки, реалізованої за схемою , 

експериментів отримана залежність стійкості T від режимів обробки А, n, Sо. 
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Рівні, інтервали варіювання факторів і результати кодування для D = 2 мм 

наведені в таблиці 4.7. 

Таблиця 4.7. Фактори, інтервали і рівні варіювання для D = 2 мм 

 

В результаті проведених експериментів отримана неповна квадратна 

модель виду: 

  (4.21) 

 

Переходячи до натуральних змінним, отримаємо: 

 

 

Або: 

 (4.22) 

 

Перетворюючи, отримаємо: 

   (4.23) 

Слід зауважити, що для різних діаметрів свердління залежність 

стійкості (параметра оптимізації) різна, чим менше діаметр свердління, тим 

більше вплив амплітуди на стійкість.  

Залежність періоду стійкості спірального свердла D = 2 і 5 мм від числа 

оборотів на рисунку 4.1 



79 
 

 

Рис.4.1 Залежність періоду стійкості (T, хв.) спірального свердла 

D = 2 і 5 мм від числа обертів (n, об. / хв.) 

Залежність періоду стійкості спірального свердла D = 2 і 5 мм від 

осьової подачі представлена на рисунку 4.3. 

 

Рис. 4.2 Залежність періоду стійкості (T, хв.) спірального свердла  

D = 2 ÷ 5 мм від осьової подачі (Sо, мм / об.) 

Отримані дані серії дослідів відповідають раніше проведеним 

дослідженням в плані впливу осьової подачі і числа обертів свердла на 

стійкість інструменту.  

Введення в процес обробки розробленої системи підвищення 

ефективності дає підвищення стійкості інструменту щодо приймальних 

значень середніх періодів стійкості та значно скорочує загальний час на 

обробку за рахунок підбору [50]. 
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4.3 Визначення зміни ефективності обробки отворів малих 

розмірів при свердлінні  

Спроектований технологічний процес глибокого свердління, як 

правило, оцінюється за трьома показниками [51]: 

-  по продуктивності; 

-  щодо відповідності якості виконання отвору технічним вимогам на 

операцію; 

-  по загальній вартості виготовлення деталі з глибоким отвором. 

В рамках даного дослідження розглянемо докладніше питання 

продуктивності.  

Для свердління отвору D = 5 мм обчислювався обсяг зрізаного шару 

металу (Q, ) за час, що дорівнює встановленому періоду стійкості 

інструменту [52]: 

 

    (4.24) 

 

де     Sо - осьова подача свердла, мм / об; 

n - число оборотів, об. / хв. 

Т - період стійкості свердла, хв. 

Теоретичне уявлення зняття припуску з коливаннями наведено на 

рисунку 4.4 в розгорнутому вигляді зрізаного шару. На схемі представлені 

варіанти обробки з амплітудою коливань, які збігаються з величиною подачі і 

з амплітудою коливань, що перевищують величину подачі. У другому 

варіанті передбачається підвищення продуктивності обробки. 

Обсяг зрізаного шару був найдений з метою порівняння 

продуктивності вібраційного і традиційного свердління. 
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Рис.4.3 Теоретичне уявлення зняття припуску під час свердління з 

застосуванням осьових коливань 

Залежність продуктивності при вібраційному і традиційному 

свердлінні від числа обертів інструменту наведена на рисунку 4.5. 

 

Рис.4.4 Залежність продуктивності при традиційному 

і свердлінні з використання розробленої системи від числа  

обертів  
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Відзначимо, що найбільший ефект підвищення продуктивності 94% 

при обертах інструменту рівних 50 об. / хв. і плавно знижується при 

підвищенні оборотів до 320 об. / хв. 

Перевіряємо значимість розбіжності емпіричних (тих, що 

спостерігаються) і теоретичних (очікуваних) результатів згідно 

одностороннього критерію Пірсона (критерієм ). 

Розрахункове значення  визначаємо за формулою: 

    (4.25) 

 

де  і  - відповідно емпіричні та теоретичні результати розглянутого 

розподілу; 

k-число ступенів свободи. 

Отже,  

Визначаємо число ступенів свободи k=r-3 і, задаючись рівнем 

значущості q=1-α, знаходимо за допомогою MS Excel . Для ймовірності 

помилки q = 0,05 і k = 5 критичне значення  = 11,07. Згідно з 

одностороннім критерієм , якщо , то розбіжності результатів 

достовірні (значущі).  

Рекомендовано проводити обробку на оборотах до 250 об. / хв., 

оскільки при даних режимах зберігається ефект підвищення продуктивності і 

стійкості інструменту. 

Вимірювання обсягу (маси) зрізаного шару матеріалу проводилася 

шляхом зважування видаленого матеріалу після його знежирення на 

аналітичних вагах в лабораторії. 

Проведені виміри показують, що продуктивність свердління з 

використанням створеної системи вище традиційного при початкових 

параметрах обробки близько на 95%, проте, при збільшенні числа обертів 
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продуктивність зменшується, досягаючи значення нижче, ніж при 

традиційному свердлінні. 
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Висновки по розділу 

Для експериментального дослідження впливу створеної системи 

підвищення ефективності обробки на процес різання при отриманні отворів 

малих розмірів підготовлені і проведені експерименти по обробці деталі сталі 

45 свердлами з матеріалу Р6М5К5 при різних режимах різання; 

На основі повно факторного експерименту визначено залежності 

стійкості спірального свердла D = 2 і D =5 мм від числа оборотів свердла, 

вертикальної подачі різального інструменту і визначені рекомендовані 

інтервали для цих параметрів, при яких спостерігається підвищення стійкості 

інструменту та значно скорочується час на загальну обробку порівняно з 

встановленими стандартом значеннями; 

Вивчено залежність продуктивності обробки при свердлінні з 

використанням створеної системи підвищення ефективності обробки отворів 

малих розмірів в умовах автоматизованого виробництва та визначено 

інтервал, в межах якого продуктивність обробки перевищує продуктивність 

при традиційному свердлінні. 
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5. РОЗРОБКА СТАРТАП ПРОЕКТУ «ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ОБРОБКИ ОТВОРІВ МАЛИХ РОЗМІРІВ В 

УМОВАХ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА» 

5.1 Опис ідеї проекту  

Розглянувши в попередніх розділах вже існуючі інструменти та 

системи використовувані для обробки отворів малих розмірів виявлено певні 

обмеження, пов’язані з їх застосуванням в результаті чого було розроблено 

та спроектовано систему підвищення ефективності обробки отворів малих 

розмірів на основі визначення значень сил та критичного моменту різання 

при яких відбувається вивід свердла для видалення стружки, що дозволить 

підвищити продуктивність та знизити собівартість процесу різання. В цьому 

розділі буде проведено аналіз стартап проекту на можливість виходу нашого 

продукту на ринок, а також його конкурентоспроможність в порівнянні з 

аналогами, які вже посіли у ньому на певному місці[55]. 

Зміст запропонованої ідеї, базові потенційні ринки, в межах яких 

необхідно шукати групи потенційних клієнтів наведено у таблиці 5.1[55]. 

Таблиця 5.1. Опис ідеї стартап-проекту 

Зміст ідеї Напрямки застосування Вигоди для користувача 

Система підвищення 

ефективності обробки отворів 

малих розмірів на основі 

визначення критичних значень 

сил та моменту різання при 

яких відбувається вивід свердла 

для видалення стружки, що 

дозволить в умовах 

автоматизованого виробництва 

підвищити продуктивність, 

точність оброблюваної 

поверхні деталі та знизити 

собівартість процесу різання 

Точне приладобудування 

Точне і своєчасне виконання 

поставленого завдання обробки 

отворів малих розмірів. 

Свердлильна металообробка 
Порівняно недорога вартість 

обладнання 

Авіабудування 

Підвищення працездатності за 

рахунок підбору найбільш 

оптимального значення 

вертикальної подачі 

Машинобудування 

 

Не має необхідності 

перелаштовувати верстат під 

систему підвищення 

ефективності обробки 

Ракетобудування 
Якісне і безперебійне 

проведення обробки з 

мінімальною трудоємністю 
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Отже, пропонується створення системи підвищення ефективності 

обробки отворів малих розмірів на основі визначення критичних значень сил 

та крутного моменту різання при яких відбувається вивід свердла для 

видалення стружки  актуальною та знайде своє коло користувачів завдяки 

великій кількості вигод для користувачів[55]. 

Проведемо аналіз потенційних переваг ідеї техніко-економічного плану 

у порівнянні з пропозиціями конкурентів[55]: 

− визначаємо перелік техніко-економічних властивостей та 

характеристик ідеї; 

− визначаємо попереднє коло конкурентів (проектів-

конкурентів) або товарів-замінників чи товарів-аналогів, що вже 

існують на ринку, та проводимо збір інформації щодо значень техніко-

економічних показників для ідеї власного проекту та проектів-

конкурентів відповідно до визначеного вище переліку; 

− проводимо порівняльний аналіз показників: для власної ідеї 

визначено показники, що мають а) гірші значення (W, слабкі); б) 

аналогічні (N, нейтральні) значення; в) кращі значення (S, сильні) 

(табл. 5.2) [55]. 

Таблиця 5.2. Визначення сильних, слабких та нейтральних  

характеристик ідеї проекту 

№  

п/п 

Техніко-

економічні 

характеристики 

ідеї 

(потенційні) товари/концепції 

конкурентів 
W  

(слабка 

сторона) 

N  

(ней-

тральна 

сторона) 

S  

(сильна 

сторона) 
Мій  

проект 
Kistler 

Промви

тех 

ДАХК 

«Артем» 

1. 
Торгівельна 

марка 
немає є є є +   

2. 
Точність 

обробки 

Висок

а  
Висока 

Середн

я 

Середн

я 
  + 

3. 

Обробка в 

режимі 

“реального 

часу” 

Прису

тня 

Присут

ня 

Присут

ня 

Не 

присутн

я 

 +  

4. 
Патенти на 

продукти 
є є є є  +  

5. Економічність 

Серед

ня 

ціна 

Висока 

ціна 

Висока 

ціна 

Висока 

ціна 
  + 
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Розглянувши характеристики мого проекту та порівнявши його з 

запропонованими конкурентами можна прийти до висновку, що завдяки 

високій точності обробки та порівняно невеликій вартості системи, а також 

зручності використання дана система підвищення ефективності обробки 

отворів малих розмірів в умовах автоматизованого виробництва володіє 

більшою кількістю переваг відносно товарів-аналогів та замінників в деяких 

складових та займає нейтральну позицію в інших[55]. 
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5.2. Технічний аудит ідеї проекту 

В межах даного підрозділу проводимо аудит технології (методики 

розрахунків), за допомогою якої можна реалізувати ідею створення 

проекту[55]. 

Визначення технологічної здійсненності ідеї проекту передбачає аналіз 

складових які вказані в таблиці 5.3[55]. 

Таблиця 5.3. Технологічна здійсненність ідеї проекту 

№ 

п/п 
Ідея проекту Технології її реалізації Наявність технологій 

Доступність 

технологій 

1 

Встановити 

нерухомі та 

рухомі 

неодимові 

магніти  

Придбати неодимові 

магніти  
Наявні Доступні 

2 

Встановити 

засіб для 

передачі 

крутного 

моменту  

Придбати засіб для 

передачі крутного 

моменту 

Наявні Доступні 

3 

Розробити 

програму для 

коректування 

частоти 

вібрацій 

Написання програми  Наявні Доступні 

4 

Організувати 

доставку 

коректуючого 

сигналу на 

виконавчі 

елементи 

Придбати керуючий 

елемент 
Наявні Доступні 

В результаті проведення аналізу складових вказаних у таблиці 5.3. 

визначено, що технологічна здійсненність проекту є можливою. Реалізація 

проекту не потребує створення нових технологій, що зменшує час на 

розробку, проектування та виготовлення системи підвищення ефективності 

обробки отворів малих розмірів, а отже пришвидшує вихід на ринок.



89 
 

5.3. Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-

проекту 

 Визначимо ринкові можливості, які можна використати під час 

ринкового впровадження проекту, та ринкові загрози, які можуть 

перешкодити його реалізації[55]. 

 Це дозволяє спланувати напрями розвитку проекту із 

урахуванням стану ринкового середовища, потреб потенційних клієнтів та 

пропозицій проектів-конкурентів[55]. 

 Спочатку проведемо аналіз попиту: наявність попиту, обсяг, 

динаміку розвитку ринку (табл. 5.4) [55]. 

Таблиця 5.4. Попередня характеристика потенційного ринку стартап-проекту 

№ 

п/п 
Показники стану ринку (найменування) Характеристика 

1 Кількість головних гравців, од 6 

2 Загальний обсяг продаж, грн/ум.од 100000 

3 Динаміка ринку (якісна оцінка) Зростає 

4 Наявність обмежень для входу (вказати характер 

обмежень) 

Конкуренція вітчизняних та 

зарубіжних фірм 

5 Специфічні вимоги до стандартизації та сертифікації Відсутні 

6 Середня норма рентабельності в галузі (або по ринку), % 35,2% 

Проаналізувавши наявність попиту, обсяг, динаміку розвитку, 

наявність обмежень для входу, специфічні вимоги до стандартизації і 

середню рентабельність в галузі визначено, що незважаючи на присутність 

конкурентоспроможних фірм, які успішно реалізують свою продукцію 

протягом тривалого часу умови для виходу на ринок нашого продукту є 

сприятливими. 

Надалі визначаємо потенційні групи клієнтів, їх характеристики, та 

сформуємо орієнтовний перелік вимог до товару для кожної групи (табл. 5.5) 

[55]. 



90 
 

Таблиця 5.5. Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту 

№ 

п/п 

Потреба, що 

формує ринок 

Цільова аудиторія 

(цільові сегменти 

ринку) 

Відмінності у 

поведінці різних 

потенційних 

цільових груп 

клієнтів 

Вимоги 

споживачів до 

товару 

1 

Повна 

автоматизація 

процесу обробки 

деталей 

Приладобудівні, 

машинобудівні, 

авіа- та 

ракетобудівні 

підприємства 

Обсяги виробництва 

Висока точність, 

невисока ціна, 

простота 

встановлення та 

функціонування  

У результаті аналізу потенційних груп клієнтів і їх характеристик було 

встановлено, що цільовою аудиторією виступають приладо- та 

машинобудівні підприємства, які прагнуть досягти збільшення обсягів 

виробництва та зменшення використання людської праці шляхом 

впровадження автоматизованих систем підвищення ефективності обробки. 

Основними вимогами до таких систем виступають висока точність та якість 

обробки, простота встановлення і функціонування, а також низька ціна в 

порівнянні з конкурентами[55].  

При застосуванні даної технології існують певні загрози, для 

запобігання  яких необхідне якісне обладнання та наявність 

висококваліфікованих працівників, а також своєчасне технічне 

обслуговування, що дозволить попередити вихід даного продукту з ладу 

(табл. 5.6) [55]. 

Таблиця 5.6. Фактори загроз 

№ 

п/п 
Фактор Зміст загрози Можлива реакція компанії 

1 Конкуренція 

Необхідність 

автоматизацій 

виробництва спричиняє 

появу багатьох фірм у 

цій області 

Наявність переваг перед 

конкурентами, на які буде звертати 

увагу покупець 

2 
Відсутність попиту на 

продукції 

Не бажання споживачів 

переходити на нову 

технологію через те, що 

вона є дорогою та через 

зменшення кількості 

робочих місць на 

Реклама з наведенням аргументів 

на користь автоматизації 

виробництва. Аргументація 

автоматизації як засобу 

збільшення серійності 

виробництва та зменшення 
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підприємстві кількості браку 

3 Інфляція 

Зміна курсу гривні, за 

рахунок чого можуть 

зменшитись продажі 

Реалізація продукту в більш 

стабільній (іноземній) валюті та 

моніторинг економічної ситуації в 

країні 

4 Старіння 
Високі темпи 

модернізації продукції 

Моніторинг трендів, постійна 

доробка згідно з вимогами клієнтів 

5 Кадри 

Необхідні 

висококваліфіковані 

кадри для 

обслуговування 

обладнання 

Навчання та екзаменування кадрів  

Після проведення аналізу ринкового середовища можна зробити 

висновок, що серед існуючих загроз найбільшою являється висока 

конкуренція на випуск даної продукції[55]. Це зумовлено масовою 

тенденцією автоматизації виробництва, що викликає необхідність 

акцентувати увагу на перевагах продукту, таких як висока точність, якість та 

швидкість обробки отворів малих розмірів.  

Таблиця 5.7. Фактори можливостей 

№ 

п/п 
Фактор Зміст можливості Можлива реакція компанії 

1 
Попит на якісний 

продукт 

Потреба покращення 

якості продукції, 

зменшення випуску 

браку 

По можливості постійна 

модернізація продукту, розробка 

нових ідей 

2 

Створення нової 

роздрібної мережі в 

Україні та в Європі 

Розширити можливості 

збуту продукту 

Зробити акцент на точності, 

якості та відносній 

недороговизні продукту 

3 Економічні 

Політика 

протекціонізму; 

підтримка 

інноваційного 

виробництва 

Підвищення/пониження ціни на 

продукт; 

зменшення податкового тиску 

4 Науково-технічні 
Зміниться технологія 

виготовлення товару 

Впровадити технологію і змінити 

вартість товару 

5 
Можливість стати 

монополістом 

За рахунок переваг над 

конкурентами є 

можливість захопити 

ринок даної продукції 

Постійний розвиток та робота 

над вдосконаленням системи 

підвищення ефективності 

обробки отворів малих розмірів 

В таблиці 5.7 було визначено існуючі фактори можливостей, які 

сприяють входу на ринок нашого продукту та вигоди які компанія отримає 

згідно реакції на той чи інший фактор[55]. 



92 
 

Наступним етапом після оцінки факторів можливості виступає 

ступеневий аналіз конкуренції на ринку: визначаються основні особливості 

конкурентного середовища та в чому вони проявляються(табл. 5.8) [55]. 

Таблиця 5.8. Ступеневий аналіз конкуренції на ринку 

Особливості конкурентного 

середовища 

В чому проявляється дана 

характеристика 

Вплив на діяльність 

підприємства (можливі дії 

компанії, щоб бути 

конкурентоспроможною) 

1. Олігополія 

 

Конкуренція декількох 

домінуючих в галізу фірм 

Виготовлення товару, 

здатного підтримувати 

конкуренцію 

2. Національний 

 

Конкуренція фірм на 

міжнародному рівні 

Проведення роботі щодо 

розповсюдження реклами та 

організації збуту на 

європейському ринку 

3. Внутрішньогалузева 

 

Виробники здійснюють 

виготовлення продуктів, які 

задовольняють одну потребу 

Створення товару кращого 

за декількома 

характеристиками 

4. Товарно-видова 

 

Конкуренція між товарами 

спільного виду та 

призначення 

Розробка вдосконалених 

товарів 

5.  Цінова 

 

Застосування ціни як засобу 

забезпечення  кращих умов 

збуту 

Підвищення якості 

виготовленого продукту за 

рахунок використання 

дешевших матеріалів, а 

отже і зниження ціни на 

товар 

6. Марочна 

 

Вказує на відповідальне за 

готовий продукт 

підприємство  

Створення власної марки 

Отже, в результаті проведення ступеневого аналізу конкуренції на 

ринку було виявлено, що шляхом звернення уваги на потреби та вимоги 

клієнтів, їх задоволення та надання кращих умов, ніж у аналогічних 

виробників, є можливість виходу на ринок. У цьому випадку конкуренції 

серед потенційних товарів-замінників очікувати не слід[55]. 

Таким чином тип конкуренції – олігополістична конкуренція. 
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Після аналізу конкуренції проведемо більш детальний аналіз умов 

конкуренції в галузі (табл. 5.9) [55]. 

Таблиця 5.9. Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером 

Складові 

аналізу 

Прямі 

конкуренти в 

галузі 

Потенційні 

конкуренти 
Постачальники Клієнти 

Товари-

замінники 

Kestler, ООО 

“Практическа

я механика”, 

Промвитех, 

ДАХК 

«Артем» 

Наявність 

товарних знаків, 

якісний 

асортимент 

конкурентоспро

можних. 

Значення 

розміру 

поставок, 

диференціація 

витрат 

Розміри 

закупівель, 

торгівельні 

знаки 

Загроззі 

сторони  

товарів 

замінників 

не існує 

Висновки: 

Високий 

рівень 

конкуренції 

серед 

виробників 

продукції, 

високе 

значення 

прибуту через 

збільшення 

попиту на 

продукцію 

Наявність 

можливості 

входу в ринок 

користуючись 

перевагами 

своєї продукції, 

присутність 

потенційних 

конкурентів, 

але вони 

знаходяться ще 

на стадії ідеї 

 

Умови роботи 

на ринку не 

диктуються 

постачальникам

и 

Наявність 

вимог що до 

ціни, якості 

та точності 

отриманого 

продукту 

Обмежень 

для роботи  

на 

існуючому 

ринку 

немає 

За допомогою даної таблиці було проаналізовано ринок збуту нашого 

продукту, прямих конкурентів в галузі та їх сильні сторони а також функцію 

постачальників та наявність товарів-замінників.  

Після всіх аналізів визначається та обґрунтовується перелік факторів 

конкурентоспроможності. На даний момент, поки проект не впроваджено в 

життя, це важко зробити точно, можна дати лише попередню оцінку факторів 

конкурентоспроможності (табл. 5.10) [55]. 
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Таблиця 5.10. Обґрунтування факторів конкурентоспроможності 

№ 

п/п 

Фактор 

конкурентоспроможності 

Обґрунтування (наведення чинників, що роблять 

фактор для порівняння конкурентних проектів 

значущим) 

1 Якість 
Безперебійна робота системи підвищення 

ефективності обробки отворів малих розмірів 

2 Точність 
Точність отриманих отворів в результаті обробки 

деталей продукції більша, ніж у конкурентів 

3 Технічна підтримка  
Надання своєчасної технічної підтримки на протязі 

всього терміну використання споживачем 

4 Ціновий 
Нижча ціна в порівнянні з конкурентами за рахунок 

більш дешевої сировини 

Таблиця 5.11. Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін  

«Системи підвищення ефективності обробки» 

№ 

п/п 
Фактор конкурентоспроможності 

Бали 

1-20 

Рейтинг товарів-конкурентів у 

порівнянні з КСК 

–3 –2 –1 0 +1 +2 +3 

1 Якість 15    +    

2 Точність 18      +  

3 Технічна підтримка 16     +   

4 Ціна 19      +  

5 Новизна 15     +   

З таблиць 5.10 та 5.11 бачимо, що фактори конкурентоспроможності 

суттєві  та мають великий позитивний внесок при впровадженні нової 

системи підвищення ефективності обробки отворів малих розмірів в умовах 

автоматизованого виробництва. Основною перевагою та головним 

досягненням є висока якість продукту та технічна підтримка на протязі 

всього терміну його використання споживачем 

Фінальним етапом ринкового аналізу можливостей впровадження 

проекту є складання SWOT-аналізу - матриці аналізу сильних (Strength) та 

слабких (Weak) сторін, загроз (Troubles) та можливостей (Opportunities) на 

основі виділених ринкових загроз та можливостей, сильних і слабких сторін 

(табл. 5.12) [55]. 
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Таблиця 5.12. SWOT- аналіз стартап-проекту 

Сильні сторони: 

- вища точність обробки отворів; 

- висока якість обробки отворів; 

- зручність встановлення системи; 

- ціна нижча, ніж у конкурентів; 

- технічна підтримка системи підвищення 

ефективності обробки; 

- новизна технології; 

- обробка в режимі реального часу. 

Слабкі сторони:  

- великий асортимент товарів на ринку; 

- продукт який ще не зарекомендував себе на 

ринку; 

- немає торгової марки. 

Можливості:  

- попит на якісний та точний продукт; 

-  наявність можливості створення 

роздрібної мережі в Україні та Європі; 

- можливість стати монополістом; 

- зміна існуючих технологій; 

- підтримка інновації. 

Загрози:  

- конкуренція; 

- наявність звичок, що спричиняють 

неготовність прийняти дану систему,; 

- інфляція; 

- старіння продукції з часом; 

- відсутність кадрів з обслуговування. 

В результаті проведення SWOT-аналізу виявлено, що за рахунок 

перерахованих у таблиці 5.12 сильних сторін та можливостей наявних як в 

Україні та і за кордоном система підвищення ефективності обробки отворів 

малих розмірів в умовах автоматизованого виробництва буде 

конкурентоспроможною на ринку[55]. 

На основі результатів отриманих при проведенні SWOT-аналізу 

розробляються альтернативи ринкової поведінки для виведення стартап 

проекту на ринок та найбільш оптимальний час їх реалізації з огляду на 

наявність потенційних проектів конкурентів, що можуть бути виведені на 

ринок. 

Визначені альтернативи аналізуються з точки зору строків та 

ймовірності отримання ресурсів (табл. 5.13) [55].  

Таблиця 5.13. Альтернативи ринкового впровадження стартап-проекту 

№ 

п/п 

Альтернатива 

(орієнтовний комплекс 

заходів) ринкової 

поведінки 

Ймовірність отримання 

ресурсів 
Строки реалізації 

1 

Впровадження нової 

системи підвищення 

ефективності обробки 

отворів малих розмірів на 

основі інших параметрів 

Середня 12 міс. 

2 Модернізація системи Висока 4 міс. 
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Отже, з зазначених альтернатив було обрано модернізацію системи 

підвищення ефективності обробки отворів малих розмірів в умовах 

автоматизованого виробництва, оскільки це можливо здійснити набагато 

простіше і швидше, аніж створення абсолютно нової системи з нуля, що 

потребуватиме значних затрат часу на розрахунки, проектування і 

впровадження.  
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5.4.Розроблення ринкової стратегії проекту 

Розроблення ринкової стратегії першим кроком передбачає визначення 

стратегії охоплення ринку: опис цільових груп потенційних споживачів 

(табл. 5.14) [55]. 

Таблиця 5.14. Вибір цільових груп потенційних споживачів 

№ 

п/п 

Опис профілю 

цільової групи 

потенційних 

клієнтів 

Готовність 

споживачів 

сприйняти 

продукт 

Орієнтовний 

попит в 

межах 

цільової групи 

(сегменту) 

Інтенсивність 

конкуренції в 

сегменті 

Простота 

входу у 

сегмент 

1 
Державні 

підприємства 
Готові 

Середній 

попит 
Висока Середня 

2 
Приватні 

підприємства 
Готові Високий попит Висока Складна 

3 НДІ Готові Низький попит Низька Просто 

У якості ціьових груп обрано: Державні та приватні підприємства. Не зважаючи на 

високий рівень конкуренції в цих сегментах і досить проблематичний вхід, але значення 

прибутку та кількість замовлень у цих сегментах плануються значно вищими 

порівнюючи з сегментом НДІ. Використовується стратегія диференційованого 

маркетингу. 

 

За результатами аналізу потенційних груп споживачів ми обрали 

цільові групи, для яких будемо пропонувати систему підвищення 

ефективності обробки отворів малих розмірів а також визначили стратегію з 

допомогою якої здійснюватиметься захоплення ринку: стратегію 

диференційованого маркетингу, тому що працюємо із конкретним сегментом, 

розробляючи для нього програму ринкового впливу. 

Для роботи в обраному сегменті ринку необхідно сформувати базову 

стратегію розвитку (табл. 5.15) [55]. 

Таблиця 5.15. Визначення базової стратегії розвитку 

№ 

п/п 

Обрана 

альтернатива 

розвитку проекту 

Стратегія 

охоплення ринку 

Ключові 

конкурентоспроможні 

позиції відповідно до 

обраної альтернативи 

Базова стратегія 

розвитку* 

1 
Стратегія 

спеціалізації 

Стратегія 

ексклюзивного 

розподілу, 

налагодження 

зв’язку з 

клієнтом 

Краща точність 

обробки, висока якість, 

постійна технічна 

підтримка, нижча ціна 

Стратегія 

диференціації 
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Отже, в результаті визначення базової стратегії розвитку було обрано 

стратегію диференціації, іншими словами покращення характеристик товару 

в порівнянні з конкурентами шляхом зорієнтованості на користувача та 

задоволення його потреб[55]. Альтернативою у даному випадку виступає 

стратегія спеціалізації, тобто у разі провалу стратегії диференціації 

прийматиметься лише один цільовий сегмент. 

Наступним кроком є вибір стратегії конкурентної поведінки (табл. 5.16). 

Таблиця 5.16 [55]. Визначення базової стратегії конкурентної поведінки 

№ 

п/п 

Чи є проект 

«першопрохідцем» 

на ринку? 

Чи буде компанія 

шукати нових 

споживачів, або 

забирати існуючих 

у конкурентів? 

Чи буде компанія 

копіювати основні 

характеристики 

товару 

конкурента, і які? 

Стратегія 

конкурентної 

поведінки* 

1 
Проект не є 

«першопрохідцем» 

Створена компанія 

буде забирати 

клієнтів у 

існуючих 

конкурентів 

Частина 

характеристик буде 

скопійована, за 

виключенням 

найважливіших 

Стратегія заняття 

конкурентної ніші 

Отже, оскільки орієнтація буде направлена на декілька сегментів у ролі 

базової стратегії конкурентної поведінки обрано стратегію зайняття 

конкурентної ніші, яка буде задовольняти основним потребам, таким як: 

приносити стабільний прибуток на протязі тривалого часу, бути 

непривабливою для конкурентів. Підтримка і розвиток продукту згідно 

вимог споживача посідатиме головне місце.  

На основі вимог споживачів з обраних сегментів до постачальника 

(стартап-компанії) та до продукту, а також в залежності від обраної базової 

стратегії розвитку та стратегії конкурентної поведінки розробляється 

стратегія позиціонування, що полягає у формуванні ринкової позиції 

(комплексу асоціацій), за яким споживачі мають ідентифікувати торгівельну 

марку/проект (табл. 5.17) [55]. 
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Таблиця 5.17. Визначення стратегії позиціонування 

№ 

п/п 

Вимоги до 

товару 

цільової 

аудиторії 

Базова 

стратегія 

розвитку 

Ключові 

конкурентоспроможн

і позиції власного 

стартап-проекту 

Вибір асоціацій, які мають 

сформувати комплексну позицію 

власного проекту (три ключових) 

1 

Висока якість, 

точність, 

низька ціна, 

технічна 

підтримка  

Стратегія 

диференціа

ції 

Вища точність, 

надання своєчасної 

технічної підтримки, 

нижча ціна 

Технічна підтримка 

Точність 

Низька ціна  

Отже, у ролі базової була обрана стратегія диференціації, за 

альтернативну – спеціалізації. За стратегію конкурентної поведінки - 

стратегія зайняття конкурентної ніші. Основними сегментами, незважаючи 

на високу конкуренцію і труднощі входу були обрані державні та приватні 

підприємства. Таку можливість забезпечує наявність необхідних споживачу 

характеристик на тому ж рівні або вище, що й у конкурентів, що передбачає 

тісну співпрацю і комунікацію з користувачами впровадженого продукту 

задля виявлення нагальних потреб.  

 



100 
 

5.5. Розроблення маркетингової програми стартап-проекту 

Під час розроблення маркетингової програми першим кроком є 

розробка маркетингової концепції товару, який отримає споживач. У таблиці 

5.18 підсумовуємо результати аналізу конкурентоспроможності товару[55]. 

Таблиця 5.18. Визначення ключових переваг концепції потенційного товару 

№ 

п/п 
Потреба 

Вигода, яку 

пропонує товар 

Ключові переваги перед конкурентами (існуючі 

або такі, що потрібно створити 

1 Висока якість Висока якість Якість обробки знаходиться на високому рівні 

2 Висока 

точність 

Вища точність Точність більша, ніж у конкурентів  

3 Технічна 

підтримка 

Постійна технічна 

підтримка 

Своєчасна технічна підтримка на протязі всього 

терміну використання споживачем 

4 Невисока ціна Низька ціна Найнижча ціна за рахунок дешевих матеріалів 

За результатами визначення ключових переваг перед конкурентами 

концепції потенційного товару було визначено, що система підвищення 

ефективності обробки отворів малих розмірів в умовах автоматизованого 

виробництва задовольняє всім представленим вимогам користувача, що і 

виступає в ролі значних переваг в порівнянні з продукцією конкурентів. 

Згодом розробляється трирівнева маркетингова модель товару у якій 

уточнюється ідея продукту та/або послуги, його фізичні складові, 

особливості процесу його створення (табл. 5.19) [55]. 

Таблиця 5.19. Опис трьох рівнів моделі товару 

Рівні товару Сутність та складові 

І. Товар за 

задумом 

Підвищена точність процесу обробки отворів малих  розмірів, технічна 

підтримка, невисока ціна порівняно з конкурентами 

ІІ. Товар у 

реальному 

виконанні 

Властивості/характеристики М/Нм Вр/Тх /Тл/Е/Ор 

1. Якість 

2. Точність 

3. Технічна підтримка 

4. Встановлення на верстат 

5. Ціна 

6. Транспортабельність 

Нм 

Нм  

M 

М 

Нм 

М 

Тл 

Тл 

Тх 

Тх 

Е 

Тх 

Якість: Відповідає нормам ДСТУ 2807-94 «Устаткування метало- та 
деревообробне. Загальні методи безпеки» 

Пакування:  Звичайна картонна коробка із фотографією системи 
підвищення ефективності, торгівельною маркою, назвою продукту і його 
технічними характеристиками 

Марка: назва організації-розробника + «Система підвищення 
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ефективності обробки отворів малих розмірів» 

ІІІ. Товар із 

підкріпленням 

Розповсюдження реклами 

Знижка за умови оптової закупівлі 
За рахунок чого потенційний товар буде захищено від копіювання: Захист інтелектуальної 

власності, патент на винахід. 

У таблиці 5.19 було створено та описано трирівневу модель системи 

підвищення ефективності обробки отворів малих розмірів в умовах 

автоматизованого виробництва, яка включає задум товару, його вигоди, 

основні характеристики готового продукту, спосіб його пакування та засоби 

захисту від копіювання і плагіату[55]. 

Наступним кроком є визначення цінових меж, якими необхідно 

керуватися при встановленні ціни на потенційний товар, це передбачає аналіз 

цін товарів конкурентів, та доходів споживачів продукту (табл. 5.20) [55]. 

Таблиця 5.20. Визначення меж встановлення ціни 

№ 

п/п 

Рівень цін на 

товари-

замінники 

Рівень цін на 

товари-

аналоги 

Рівень доходів 

цільової групи 

споживачів 

Верхня та нижня межі 

встановлення ціни на 

товар/послугу 

1 - 20000 Високий 16000 - 18000 грн 

Отже, за умови, що на ринку відсутні товари-замінники розробленого 

продукту, проаналізувавши рівень цін на товари-аналоги та врахувавши 

витрати на закупівлю матеріалів, створення програмного забезпечення, та 

компонування всього вище переліченого в єдину систему межі ціни на товар 

становитимуть 16000-18000 гривень. 

Наступним кроком є визначення оптимальної системи збуту, в межах 

якого приймається рішення (табл. 5.21) [55]: 

 проводити збут власними силами або залучати сторонніх 

посередників (власна або залучена система збуту); 

 вибір та обґрунтування оптимальної глибини каналу збуту; 

 вибір та обґрунтування виду посередників. 
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Таблиця 5.21. Формування системи збуту 

№ 

п/п 

Специфіка закупівельної 

поведінки цільових 

клієнтів 

Функції збуту, які має 

виконувати 

постачальник товару 

Глибина каналу 

збуту 

Оптимальна 

система збуту 

1 Звичайна купівля з 

певними змінами, або 

модифікована закупівля. 

Вона передбачає 

придбання в деякій мірі 

змінених товарів 

(послуг), або різницю в 

ціні на товар (послугу), 

або ж зміну кількості 

постачання. 

Основні функції, що 

виконує постачальник: 

розробка продукту, 

модернізація, зберігання, 

функції посередника: 

продаж, контакт з 

покупцем, популяризація 

пропонованого 

продукту(послуги). 

Канал першого 

рівня 

Система збуту 

через 

посередника. 

Виробник 

проектує товар, 

створює його і 

покращує по 

необхідності, а 

посередник 

здійснює 

продаж товару 

клієнту і 

застосовує три 

способи 

прямого 

продажу : 

- Магазинна 

торгівля 

- Посилкова 

торгівля 

- Торгівля в 

роздріб 

 

 

Керуючись тим, що даний товар є досить громіздким для збуту, а його 

затребуваність збільшується, що викликає необхідність реалізації в Україні і 

за кордоном, усі маркетингові послуги, а тобто продаж, доставка і 

консультації на рахунок товару буде здійснюватись посередником, що в свою 

чергу дозволить постачальнику сконцентруватись на виготовленні 

максимально якісного товару та його доробці у випадку необхідності. 

Останньою складовою маркетингової програми є розроблення 

концепції маркетингових комунікацій, що спирається на попередньо обрану 

основу для позиціонування (табл. 5.22) [55]. 
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Таблиця 5.22. Концепція маркетингових комунікацій 

№ 

п/п 

Специфіка 

поведінки 

цільових 

клієнтів 

Канали 

комунікацій, 

якими 

користуються 

цільові клієнти 

Ключові 

позиції, обрані 

для 

позиціонування 

Завдання 

рекламного 

повідомлення 

Концепція 

рекламного 

звернення 

1 Наявність 

потрібного 

якісного товару 

за доступною 

для рядового 

покупця ціною 

в 

інформаційних 

ресурсах. 

Інтернет 

ресурси, 

каталоги, 

виробничі 

виставки, 

рекламні статті, 

презентації 

виробників 

Послідовність у 

реалізації 

обраної позиції. 

Об’єктивність 

та доступність 

інформації 

щодо фірми та 

товару. 

Планомірне і 

послідовне 

прийняття 

рішень. 

Завдання 

розповсюдити 

інформацію про 

новий товар, та 

формування 

знань про  

марку його 

виробника 

Оптимізація 

процесу 

свердління на 

основі 

визначення 

критичних 

значень сил 

різання та 

крутного 

моменту 

Отже, як результат, в даному підпункті визначено переваги 

запропонованої системи щодо існуючих аналогів за рахунок яких можна 

здійснити успішний вхід до ринку, також описано трирівневу модель товару, 

де піднімались питання щодо виготовлення, транспортування, торгової марки 

та захисту виробу. На основі цін встановлених конкурентами на товари-

аналоги та підрахунку собівартості реалізації системи підвищення 

ефективності обробки отворів малих розмірів було встановлено розпад цін 

від 16000 до 18000 гривень, враховуючи, що прибуток буде надходити в 

залежності від масовості закупівель, а також за рахунок переманених 

клієнтів. Збут здійснюватиметься за допомогою посередника, на якого буде 

покладено обов’язки щодо продажу, доставки та консультації по товару. 

Користуючись концепцією маркетингових комунікацій визначено основні 

джерела інформації, з яких покупці дізнаються про продукцію, на основі чого 

було прийнято рішення здійснювати рекламу товару через інтернет, 

каталоги, виставки та презентації, іншими словами прийнята концепція 

рекламного звернення. 
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Висновки по розділу 

Актуальність запропонованого продукту «Підвищення ефективності 

обробки отворів малих розмірів в умовах автоматизованого виробництва» 

обумовлюється тим, що в інформаційному періоді спостерігається тенденція 

необхідності максимальної автоматизації виробництва для створення якісної 

продукції.  

Було здійснено порівняння з потенційними конкурентами і визначено 

сильні, слабкі та нейтральні сторони запропонованого проекту. Оскільки 

сильних сторін виявилось значно більше, ніж інших ідею можна назвати 

конкурентоспроможною. 

Для створення та введення в експлуатацію проекту достатньо вже 

існуючих технологій. На основі діючого ринку та його потреб визначено 

напрямки, в яких буде проводитись реалізація нашої продукції. Ними 

виявилися приладо-, машино-, авіа-, та ракетобудівні підприємства. 

В результаті аналізу факторів загроз та можливостей встановлено, що 

наявність таких бар’єрів входження до ринку як велика конкуренція, низький 

попит, старіння продукції та відсутність кадрів для обслуговування системи 

підвищення ефективності обробки отворів компенсується попитом на 

високоякісний продукт, економічними та науково-технічними чинниками. 

 Орієнтація на потреби споживача дозволить якісно відстежувати тренди 

розвитку промисловості та удосконалювати продукцію згідно вимогам 

ринку. Альтернативою ринкової поведінки обрано модернізацію вже 

існуючої системи. 

Було обрано орієнтацію на державні підприємства та обрано стратегію 

диференційованого маркетингу при аналізі потенційних груп споживачів. За 

базову стратегію обрано стратегію диференціації, а за альтернативну – 

спеціалізації. За базову стратегію конкурентної поведінки обрано стратегію 

зайняття конкурентної ніші. Також обрано стратегію збуту товару через 

посередника та проаналізовано концепцію маркетингових комунікацій. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

У даній роботі спроектовано та створено автоматизовану систему 

підвищення ефективності обробки отворів малих розмірів в умовах 

автоматизованого виробництва, яка забезпечить оптимізацію процесу 

обробки деталей різанням, достатню точність та продуктивність створюваних 

деталей приладів. Для її реалізації було: 

1. Проведено огляд існуючих способів формоутворення та аналіз 

існуючих методів підвищення ефективності обробки отворів малих розмірів; 

2. Встановлено вплив швидкості різання, властивостей оброблюваного 

матеріалу, діаметра свердла, подачі та температури різання на ефективність 

обробки отворів малих розмірів. 

3. Розроблено математичну модель на основі якої функціонуватиме 

створена система підвищення ефективності; 

 4. Створено і описано структурну схему та алгоритм використання 

системи; 

5. Здійснено експериментальні дослідження впливу створеної системи 

підвищення ефективності обробки на процес різання при отриманні отворів 

малих розмірів, підготовлені і проведені експерименти по обробці деталі 

сталі 45 свердлами з матеріалу Р6М5К5 при різних режимах різання. 
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Код програмного забезпечення для системи підвищення 

ефективності обробки отворів малих розмірів в умовах 

автоматизованого виробництва 

 #pragma once #include "math.h"  namespace Project1 {   using namespace 

System;  using namespace System::ComponentModel;  using namespace 

System::Collections;  using namespace System::Windows::Forms;  using 

namespace System::Data;  using namespace System::Drawing;   /// <summary>  /// 

Сводка для MyForm3  /// </summary>  public ref class MyForm3 : public 

System::Windows::Forms::Form  {  public:   MyForm3(void)   {    

InitializeComponent();    //    //TODO: добавьте код конструктора    //   }   

protected:   /// <summary>   /// Освободить все используемые ресурсы.   /// 

</summary>   ~MyForm3()   {    if (components)    {     delete components;    }   }  

private: System::Windows::Forms::Label^  label1;  protected:  private: 

System::Windows::Forms::TextBox^  textBox_tt;  private: 

System::Windows::Forms::TextBox^  textBox_vv;  private: 

System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::Chart^  chart2;  private: 

System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::Chart^  chart3;  private: 

System::Windows::Forms::Label^  label11;  private: 

System::Windows::Forms::Label^  label2;  private: 

System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::Chart^  chart1;  private: 

System::Windows::Forms::Label^  label3;   private: 

System::Windows::Forms::Button^  button6;  private: 

System::Windows::Forms::Label^  label6;  private: 

System::Windows::Forms::Label^  label7;  private: 

System::Windows::Forms::Label^  label4;  private: 

System::Windows::Forms::Label^  label5;  private: 

System::Windows::Forms::Label^  label8;  private: 

System::Windows::Forms::Label^  label9;  private: 

System::Windows::Forms::MenuStrip^  menuStrip1;  private: 

System::Windows::Forms::ToolStripMenuItem^  файлToolStripMenuItem;  

private:  

System::Windows::Forms::ToolStripMenuItem^  змінитиToolStripMenuItem;  

private: System::Windows::Forms::ToolStripMenuItem^  

сервісToolStripMenuItem;  private: 

System::Windows::Forms::ToolStripMenuItem^  проАвтораToolStripMenuItem;  

private: System::Windows::Forms::TextBox^  textBox1;  private: 

System::Windows::Forms::TextBox^  textBox2;  private: 

System::Windows::Forms::ComboBox^  comboBox1;  private: 
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System::Windows::Forms::ComboBox^  comboBox2;  private: 

System::Windows::Forms::Button^  button1;  private: 

System::Windows::Forms::Button^  button4;  private: 

System::Windows::Forms::Button^  button2;  private: 

System::Windows::Forms::Button^  button3;  private:   /// <summary>   /// 

Обязательная переменная конструктора.   /// </summary>   

System::ComponentModel::Container ^components;  #pragma region Windows 

Form Designer generated code   /// <summary>   /// Требуемый метод для 

поддержки конструктора — не изменяйте    /// содержимое этого метода с 

помощью редактора кода.   /// </summary>   void InitializeComponent(void)   {    

System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::ChartArea^  chartArea4 = 

(gcnew System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::ChartArea());    

System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::Legend^  legend4 = 

(gcnew System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::Legend());    

System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::Series^  series4 = (gcnew 

System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::Series());    

System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::ChartArea^  chartArea5 = 

(gcnew System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::ChartArea());    

System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::Legend^  legend5 = 

(gcnew System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::Legend());    

System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::Series^  series5 = (gcnew 

System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::Series());    

System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::ChartArea^  chartArea6 = 

(gcnew System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::ChartArea());     

System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::Legend^  legend6 = 

(gcnew System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::Legend());    

System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::Series^  series6 = (gcnew 

System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::Series());    this->label1 = 

(gcnew System::Windows::Forms::Label());    this->textBox_tt = (gcnew 

System::Windows::Forms::TextBox());    this->textBox_vv = (gcnew 

System::Windows::Forms::TextBox());    this->chart2 = (gcnew 

System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::Chart());    this->chart3 = 

(gcnew System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::Chart());    

this>label11 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());    this->label2 = 

(gcnew System::Windows::Forms::Label());    this->chart1 = (gcnew 

System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::Chart());     this->label3 = 

(gcnew System::Windows::Forms::Label());    this->button6 = (gcnew 

System::Windows::Forms::Button());    this->label6 = (gcnew 

System::Windows::Forms::Label());    this->label7 = (gcnew 
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System::Windows::Forms::Label());    this->label4 = (gcnew 

System::Windows::Forms::Label());    this->label5 = (gcnew 

System::Windows::Forms::Label());    this->label8 = (gcnew 

System::Windows::Forms::Label());    this->label9 = (gcnew 

System::Windows::Forms::Label());    this->menuStrip1 = (gcnew 

System::Windows::Forms::MenuStrip());    this->файлToolStripMenuItem = 

(gcnew System::Windows::Forms::ToolStripMenuItem());    

this>змінитиToolStripMenuItem = (gcnew 

System::Windows::Forms::ToolStripMenuItem());    this-

>сервісToolStripMenuItem = (gcnew 

System::Windows::Forms::ToolStripMenuItem());    this->textBox1 = (gcnew 

System::Windows::Forms::TextBox());    this->textBox2 = (gcnew 

System::Windows::Forms::TextBox());    this->comboBox1 = (gcnew 

System::Windows::Forms::ComboBox());    this->comboBox2 = (gcnew 

System::Windows::Forms::ComboBox());    this->button1 = (gcnew 

System::Windows::Forms::Button());    this->button4 = (gcnew 

System::Windows::Forms::Button());    this->button2 = (gcnew  

System::Windows::Forms::Button());    this->button3 = (gcnew 

System::Windows::Forms::Button());    

(cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^>(this>chart2))>Beg

inInit();    

(cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^>(this>chart3))>Beg

inInit();    

(cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^>(this>chart1))>Beg

inInit();    this->menuStrip1->SuspendLayout();    this>SuspendLayout();    //     // 

label1    //     this->label1->AutoSize = true;    this>label1->Font = (gcnew 

System::Drawing::Font(L"Times New Roman", 14, 

System::Drawing::FontStyle::Bold, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,     

static_cast<System::Byte>(204)));    this->label1->Location = 

System::Drawing::Point(12, 22);    this->label1->Name = L"label1";    this-

>label1>Size = System::Drawing::Size(309, 22);    this->label1->TabIndex = 0;    

this>label1->Text = L"Віброакустична емісія W";    //     // textBox_tt    //     

this>textBox_tt->Location = System::Drawing::Point(646, 58);    this-

>textBox_tt>Name = L"textBox_tt";    this->textBox_tt->Size = 

System::Drawing::Size(121, 20);    this->textBox_tt->TabIndex = 16;    //     // 

textBox_vv    //     this->textBox_vv>Location = System::Drawing::Point(646, 86);    

this->textBox_vv->Name = L"textBox_vv";    this->textBox_vv->Size = 

System::Drawing::Size(121, 20);    this>textBox_vv->TabIndex = 17;    //     // 

chart2    //     chartArea4->Name = L"ChartArea1";    this->chart2->ChartAreas-
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>Add(chartArea4);     legend4->Name = L"Legend1";    this->chart2->Legends-

>Add(legend4);    this->chart2->Location = System::Drawing::Point(16, 43);    

this->chart2->Name = L"chart2";    series4->ChartArea = L"ChartArea1";    

series4->ChartType = 

System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::SeriesChartType::Line;    

series4->Legend = L"Legend1";    series4->Name = L"Series1";    this-

>chart2>Series->Add(series4);    this->chart2->Size = System::Drawing::Size(389, 

198);    this->chart2->TabIndex = 20;    this->chart2->Text = L"chart2";    //     // 

chart3    //     chartArea5->Name = L"ChartArea1";    this->chart3-

>ChartAreas>Add(chartArea5);    legend5->Name = L"Legend1";    this->chart3-

>Legends 

>Add(legend5);    this->chart3->Location = System::Drawing::Point(16, 279);    

this>chart3->Name = L"chart3";    series5->ChartArea = L"ChartArea1";    

series5>ChartType = 

System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::SeriesChartType::Line;    

series5->Legend = L"Legend1";    series5->Name = L"Series1";    this-

>chart3>Series->Add(series5);    this->chart3->Size = System::Drawing::Size(389, 

198);    this->chart3->TabIndex = 22;    this->chart3->Text = L"chart3";    //     // 

label11    //     this->label11->AutoSize = true;    this->label11->Font = (gcnew 

System::Drawing::Font(L"Times New Roman", 14, 

System::Drawing::FontStyle::Bold, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,     

static_cast<System::Byte>(204)));    this->label11->Location = 

System::Drawing::Point(12, 258);    this->label11->Name = L"label11";    

this>label11->Size = System::Drawing::Size(218, 22);    this->label11->TabIndex 

= 21;    this->label11->Text = L"Крутний момент різання Мкр";    //     // label2    

//     this>label2->AutoSize = true;    this->label2->Font = (gcnew 

System::Drawing::Font(L"Times New Roman", 14, 

System::Drawing::FontStyle::Bold, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,     

static_cast<System::Byte>(204)));    this->label2->Location = 

System::Drawing::Point(468, 22);    this->label2->Name = L"label2";    this-

>label2>Size = System::Drawing::Size(275, 22);    this->label2->TabIndex = 25;    

this>label2->Text = L"Початкові параметри обробки";    //     // chart1    //     

chartArea6->Name = L"ChartArea1";    this->chart1-

>ChartAreas>Add(chartArea6);    legend6->Name = L"Legend1";    this->chart1-

>Legends>Add(legend6);     this->chart1->Location = 

System::Drawing::Point(472, 279);    this->chart1>Name = L"chart1";    series6-

>ChartArea = L"ChartArea1";    series6->ChartType = 

System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::SeriesChartType::Spline;    

series6->Legend = L"Legend1";    series6->Name = L"Series1";    this-
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>chart1>Series->Add(series6);    this->chart1->Size = System::Drawing::Size(389, 

198);    this->chart1->TabIndex = 27;    this->chart1->Text = L"chart1";    //     // 

label3    //     this->label3->AutoSize = true;    this->label3->Font = (gcnew  

System::Drawing::Font(L"Times New Roman", 14, 

System::Drawing::FontStyle::Bold, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,     

static_cast<System::Byte>(204)));    this->label3->Location = 

System::Drawing::Point(468, 258);    this->label3->Name = L"label3";    

this>label3->Size = System::Drawing::Size(368, 22);    this->label3->TabIndex = 

26;    this->label3->Text = L"Графік зношення різального інструменту";    //     

// button6    //     this->button6->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Times 

New Roman", 13, System::Drawing::FontStyle::Bold, 

System::Drawing::GraphicsUnit::Point,     static_cast<System::Byte>(204)));    

this>button6->Location = System::Drawing::Point(720, 509);    this->button6-

>Name = L"button6";    this->button6->Size = System::Drawing::Size(141, 39);    

this>button6->TabIndex = 31;    this->button6->Text = L"Роздрукувати";    

this>button6->UseVisualStyleBackColor = true;    //     // label6    //     this-

>label6>AutoSize = true;    this->label6->Font = (gcnew 

System::Drawing::Font(L"Times New Roman", 12, 

System::Drawing::FontStyle::Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,     

static_cast<System::Byte>(204)));    this>label6->Location = 

System::Drawing::Point(468, 114);    this->label6->Name = L"label6";    this-

>label6->Size = System::Drawing::Size(104, 19);    this->label6>TabIndex = 35;    

this->label6->Text = L"Коефіціент kw";    //     // label7    //     this->label7-

>AutoSize = true;    this->label7->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Times 

New Roman", 12, System::Drawing::FontStyle::Regular, 

System::Drawing::GraphicsUnit::Point,     static_cast<System::Byte>(204)));    

this->label7->Location = System::Drawing::Point(468, 142);    this->label7-

>Name = L"label7";    this>label7->Size = System::Drawing::Size(155, 19);    this-

>label7->TabIndex = 36;    this->label7->Text = L"Матеріал інструменту";    //     

// label4    //      this->label4->AutoSize = true;    this->label4->Font = (gcnew 

System::Drawing::Font(L"Times New Roman", 12, 

System::Drawing::FontStyle::Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,     

static_cast<System::Byte>(204)));    this->label4->Location = 

System::Drawing::Point(468, 85);    this->label4->Name = L"label4";    this-

>label4 

>Size = System::Drawing::Size(105, 19);    this->label4->TabIndex = 38;    

this>label4->Text = L"Подача, мм/об";    //     // label5    //     this->label5-

>AutoSize = true;    this->label5->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Times 
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New Roman", 12, System::Drawing::FontStyle::Regular, 

System::Drawing::GraphicsUnit::Point,     static_cast<System::Byte>(204)));    

this->label5->Location = System::Drawing::Point(468, 57);    this->label5->Name 

= L"label5";    this->label5>Size = System::Drawing::Size(148, 19);    this-

>label5->TabIndex = 37;    this>label5->Text = L"Глибина різання, мм";    //     // 

label8    //     this->label8>AutoSize = true;    this->label8->Font = (gcnew 

System::Drawing::Font(L"Times New Roman", 12, 

System::Drawing::FontStyle::Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,     

static_cast<System::Byte>(204)));    this>label8->Location = 

System::Drawing::Point(468, 200);    this->label8->Name = L"label8";    this-

>label8->Size = System::Drawing::Size(111, 19);    this->label8>TabIndex = 42;    

this->label8->Text = L"Оброб. діаметр";    //     // label9    //     this->label9-

>AutoSize = true;    this->label9->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Times 

New Roman", 12, System::Drawing::FontStyle::Regular, 

System::Drawing::GraphicsUnit::Point,     static_cast<System::Byte>(204)));    

this->label9->Location = System::Drawing::Point(468, 172);    this->label9-

>Name = L"label9";    this>label9->Size = System::Drawing::Size(118, 19);    this-

>label9->TabIndex = 41;    this->label9->Text = L"Оброб. матеріал";    //     // 

menuStrip1    //     this>menuStrip1->Items->AddRange(gcnew cli::array< 

System::Windows::Forms::ToolStripItem^  >(4) {    this->menuStrip1->Location = 

System::Drawing::Point(0, 0);    this->menuStrip1->Name = L"menuStrip1";    

this>menuStrip1->Size = System::Drawing::Size(888, 24);    this-

>menuStrip1>TabIndex = 43;    this->menuStrip1->Text = L"menuStrip1";    //     

// файлToolStripMenuItem    //     this->файлToolStripMenuItem->Name = 

L"файлToolStripMenuItem";    this->файлToolStripMenuItem->Size = 

System::Drawing::Size(48, 20);    this->файлToolStripMenuItem->Text = 

L"Файл";    //   

   // змінитиToolStripMenuItem    //     this->змінитиToolStripMenuItem>Name = 

L"змінитиToolStripMenuItem";    this->змінитиToolStripMenuItem->Size = 

System::Drawing::Size(64, 20);    this->змінитиToolStripMenuItem->Text = 

L"Змінити";    //     // сервісToolStripMenuItem    //     

this>сервісToolStripMenuItem->Name = L"сервісToolStripMenuItem";    

this>сервісToolStripMenuItem->Size = System::Drawing::Size(55, 20);    

this>сервісToolStripMenuItem->Text = L"Сервіс";    //     // textBox1    //     

this>textBox1->Location = System::Drawing::Point(646, 115);    this->textBox1-

>Name = L"textBox1";    this->textBox1->Size = System::Drawing::Size(121, 20);    

this>textBox1->TabIndex = 44;    //     // textBox2    //     this->textBox2->Location 

= System::Drawing::Point(646, 201);    this->textBox2->Name = L"textBox2";    

this>textBox2->Size = System::Drawing::Size(121, 20);    this->textBox2-
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>TabIndex = 45;    //     // comboBox1    //     this->comboBox1-

>FormattingEnabled = true;    this>comboBox1->Location = 

System::Drawing::Point(646, 143);    this->comboBox1>Name = L"comboBox1";    

this->comboBox1->Size = System::Drawing::Size(121, 21);    this->comboBox1-

>TabIndex = 46;    //     // comboBox2    //     this>comboBox2-

>FormattingEnabled = true;    this->comboBox2->Location = 

System::Drawing::Point(646, 173);    this->comboBox2->Name = L"comboBox2";    

this->comboBox2->Size = System::Drawing::Size(121, 21);    this-

>comboBox2>TabIndex = 47;    //     // button1    //     this->button1->Font = 

(gcnew System::Drawing::Font(L"Times New Roman", 13, 

System::Drawing::FontStyle::Bold, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,     

static_cast<System::Byte>(204)));    this->button1->Location = 

System::Drawing::Point(578, 509);    this->button1->Name = L"button1";    

this>button1->Size = System::Drawing::Size(141, 39);    this->button1->TabIndex 

= 48;    this->button1->Text = L"Зберегти";    this->button1-

>UseVisualStyleBackColor = true;    //     // button4    //     this->button4->Font = 

(gcnew System::Drawing::Font(L"Times New Roman", 13, 

System::Drawing::FontStyle::Bold, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,     

static_cast<System::Byte>(204)));    this->button4->Location =  

System::Drawing::Point(436, 509);    this->button4->Name = L"button4";    

this>button4->Size = System::Drawing::Size(141, 39);     this->button4->TabIndex 

= 49;    this->button4->Text = L"Побудувати";    this->button4-

>UseVisualStyleBackColor = true;    //     // button2    //     this>button2->Font = 

(gcnew System::Drawing::Font(L"Times New Roman", 13, 

System::Drawing::FontStyle::Bold, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,     

static_cast<System::Byte>(204)));    this->button2->Location = 

System::Drawing::Point(114, 509);    this->button2->Name = L"button2";    

this>button2->Size = System::Drawing::Size(141, 39);    this->button2->TabIndex 

= 51;    this->button2->Text = L"Побудувати";    this->button2-

>UseVisualStyleBackColor = true;    //     // button3    //     this->button3->Font = 

(gcnew System::Drawing::Font(L"Times New Roman", 13, 

System::Drawing::FontStyle::Bold, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,     

static_cast<System::Byte>(204)));    this->button3->Location = 

System::Drawing::Point(261, 509);    this->button3->Name = L"button3";    

this>button3->Size = System::Drawing::Size(141, 39);    this->button3->TabIndex 

= 50;    this->button3->Text = L"Роздрукувати";    this-

>button3>UseVisualStyleBackColor = true;    //     // MyForm3    //     

this>AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);    this-

>AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;    this-
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>ClientSize = System::Drawing::Size(888, 565);    this->Controls->Add(this-

>button2);    this>Controls->Add(this->button3);    this->Controls->Add(this-

>button4);    this>Controls->Add(this->button1);    this->Controls->Add(this-

>comboBox2);    this>Controls->Add(this->comboBox1);    this->Controls-

>Add(this->textBox2);    this>Controls->Add(this->textBox1);    this->Controls-

>Add(this->label8);    this>Controls->Add(this->label9);    this->Controls-

>Add(this->label4);    this>Controls->Add(this->label5);    this->Controls-

>Add(this->label7);    this>Controls->Add(this->label6);    this->Controls-

>Add(this->button6);    this>Controls->Add(this->chart1);    this->Controls-

>Add(this->label3);    this>Controls->Add(this->label2);    this->Controls-

>Add(this->chart3);    this>Controls->Add(this->label11);    this->Controls-

>Add(this->chart2);    this 

>Controls->Add(this->textBox_vv);    this->Controls->Add(this->textBox_tt);    

this>Controls->Add(this->label1);    this->Controls->Add(this->menuStrip1);    

this>MainMenuStrip = this->menuStrip1;    this->Name = L"MyForm3";    this-

>Text = L"Graphically wear v1.0";     

(cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^>(this>chart2))>End

Init();    

(cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^>(this>chart3))>End

Init();    

(cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^>(this>chart1))>End

Init();    this->menuStrip1->ResumeLayout(false);    this-

>menuStrip1>PerformLayout();    this->ResumeLayout(false);    this-

>PerformLayout();    } #pragma endregion    double h(double dh, double k_w, 

double j, double u, double s,    double v, double k_4, double k_rf, double k_kf,    

double p_c, double d, double nu, double t_0) {    return dh * k_w * j * u * s * v * 

k_4 * k_rf * k_kf * exp(-d / nu / t_0) / p_c / 60000;   }     array<array<double>^>^ 

rng(double x0, double x1, double step, array<double>^ y0, array<double>^ kk) {    

int n = (int)((x1 - x0) / step);    if (n < 1)     n = 1;    double h = (x1 - x0) / n;    

array<array<double>^>^ ans = gcnew array<array<double>^>(n + 1);    ans[0] = 

gcnew array<double>(4);    ans[0][0] = x0;    array<double>^ yk = gcnew 

array<double>(3);    for (int i = 1; i < 4; i++) {     ans[0][i] = y0[i - 1];     yk[i - 1] = 

y0[i - 1];    }    array<double>^ k1 = gcnew array<double>(3);    array<double>^ 

k2 = gcnew array<double>(3);    array<double>^ k3 = gcnew array<double>(3);    

array<double>^ k4 = gcnew array<double>(3);    for (int i = 1; i < n + 1; i++)    {     

ans[i] = gcnew array<double>(4);     ans[i][0] = x0 + i * h; //Current x     k1 = 

df_RIC(ans[i][0], yk, h, kk, y0);     for (int j = 0; j < 3; j++)      yk[j] = yk[j] + k1[j] 

/ 2;     k2 = df_RIC(ans[i][0] + h / 2, yk, h, kk, y0);     for (int j = 0; j < 3; j++)      

yk[j] = yk[j] + k2[j] / 2;     k3 = df_RIC(ans[i][0] + h / 2, yk, h, kk, y0);     for (int j 
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= 0; j < 3; j++)      yk[j] = yk[j] + k3[j];     k4 = df_RIC(ans[i][0] + h, yk, h, kk, 

y0);     for (int j = 0; j < 3; j++)      yk[j] = yk[j] + (k1[j] + 2 * k2[j] + 2 * k3[j] + 

k4[j]) / 6;   

    for (int j = 1; j < 4; j++)      ans[i][j] = yk[j - 1];    }    return ans;   }   

array<double>^ df_RIC(double x, array<double>^ y, double h, array<double>^ k, 

array<double>^ ci) {     array<double>^ ans = gcnew array<double>(3);    double t 

= 4;    ans[0] = h * (1 / t * (ci[0] - y[0]) - k[0] * y[0] + k[3] * y[1]);    ans[1] = h * 

(1 / t * (ci[1] - y[1]) + k[0] * y[0] - k[1] * y[1] + k[2] * y[2] - k[3] *  y[1]);     

ans[2] = h * (1 / t * (ci[2] - y[2]) + k[1] * y[1] - k[2] * y[2]);    return ans;   }   

private: System::Void button2_Click(System::Object^  sender, 

System::EventArgs^  e) {  } }; }    
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СПИСОК 

наукових та навчально-методичних праць 

Буковського Олега Миколайовича 

№ 

п/п 
Найменування праць 

Рукописні 

або 

друковані 

Назва видавництва, журналу 

(номер, рік), або номер 

диплома на винахід 

Кількі

сть 

друков

аних 

аркуші

в або 

сторін

ок 

разом 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

1. Наукові статті 

1 

Діагностика  

стійкості  

різального  

інструменту в  

умовах  

автоматизованого 

виробництва 

Друк. 

ХI Науково-практичної 

конференції студентів, 

аспірантів та молодих 

вчених «Погляд у 

майбутнє 

приладобудування», 15-

16 травня 2018 року, 

КПІ ім. Ігоря 

Сікорського (м.Київ) 

4 

Шевченко Вадим 

Володимирович, 

Юрковець Василь 

Ігорович,  

Завадський  

Андрій  

Васильович. 

2 

Система  

діагностики  

процесу обробки 

деталей приладів на 

верстатах з ЧПК 

Друк. 

VIII Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«ТЕХНІЧНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ, 

МЕТРОЛОГІЯ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ: 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

ВЕКТОР» 
11 – 12 жовтня 2018 р., м. 

Одеса 

4 

Юрковець Василь 

Ігорович,  

Завадський  

Андрій  

Васильович, 

 Шевченко Вадим 

Володимирович.  

 

3 

Прогнозування 

стійкості різального 

інструменту 

 в умовах  

автоматизованого 

виробництва 

Друк. 

VIII Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«ТЕХНІЧНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ, 

МЕТРОЛОГІЯ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ: 

ЄВРОПЕЙСЬКИ

Й ВЕКТОР» 

11 – 12 жовтня 2018 р., 

м. Одеса 

4 

Юрковець Василь 

Ігорович,  

Завадський  

Андрій  

Васильович, 

 Шевченко Вадим 

Володимирович.  
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4 

Підвищення якості 

обробки отворів 

невеликих розмірів в 

умовах  

автоматизованого 

виробництва 

Друк. 

XIV Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція студентів, 

аспірантів та молодих 

вчених 

«ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ІНЖЕНЕРНИХ 

РІШЕНЬ У 

ПРИЛАДОБУДУ-

ВАННІ» 
4-5 грудня 2018р., 

м. Київ, Україна 

3 
Шевченко Вадим 

Володимирович 

2. Патенти 

1 

Безконтактний 

контроль шорсткості 

поверхні деталей за 

допомогою лазера 

Друк. 

Заявка на патент 

України № u 2018 

10920 

 

Тимчик Григорій 

Семенович 

Шевченко Вадим 

Володимирович, 

Юрковець Василь 

Ігорович,  

Завадський  

Андрій  

Васильович 

2 

Спосіб контролю 

зносі різального 

інструменту 

 в процесі обробки 

деталей на  

токарних верстатах 

Друк. 

Заявка на патент 

України № u 2018 

10918 

 

Шевченко Вадим 

Володимирович, 

Юрковець Василь 

Ігорович,  

Завадський  

Андрій  

Васильович 

2 

Пристрій для 

безконтактного 

контролю шорсткості 

поверхні металевих 

деталей 

Друк. 

Заявка на патент 

України № u 2018 

10919 

 

Тимчик Григорій 

Семенович 

Шевченко Вадим 

Володимирович, 

Юрковець Василь 

Ігорович,  

Завадський  

Андрій  

Васильович 
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