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ОЦІНЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ КОМБІНОВАНИМ 

ОСЬОВИМ ІНСТРУМЕНТОМ 

Степанов М. С., професор; Іванова М. С., доцент, НТУ «ХПІ», м. Харків 

Ефективність технології обробки отворів комбінованим осьовим 

інструментом (КОІ) оцінюють співставленням з технологією обробки 

комплектом стандартних осьових інструментів за умови забезпечення точності 

та якості поверхні оброблюваних отворів.  

Джерелами техніко-економічної ефективності застосування КОІ є: 

скорочення номенклатури і кількості різального інструмента; зменшення 

основного та допоміжного часу обробки за рахунок суміщення переходів; 

скорочення виробничого циклу за рахунок вдосконалення маршруту обробки 

заготовок; підвищення продуктивності обробки; підвищення точності обробки 

отвору; збільшення періоду стійкості інструмента; зменшення витрат на 

електроенергію тощо. 

Зауважимо, що застосування КОІ при обробці гладкого наскрізного 

отвору для розподілу загального припуску між його ступенями з метою 

зменшення сумарних силових навантаження на інструмент і деталь надає 

можливість знизити потужність, яка витрачається на обробку, підвищити 

точність обробки й обробляти менш жорсткі деталі. Розподіл глибини різання 

між ступенями КОІ також дозволяє при незмінному періоді стійкості 

різального інструмента інтенсифікувати режими різання. 

Економічна ефективність застосування КОІ залежить від технологічної 

собівартості обробки, витрат на виготовлення і експлуатацію інструмента, 

витрат на споживану обладнанням електроенергію: 

 

  ,i c eE E E E    

 



XVI ММНТК «МАШИНОБУДУВАННЯ ОЧИМА МОЛОДИХ:  

прогресивні ідеї – наука – виробництво», 26–29 жовтня 2016 року, м. Суми 
 

 73 

де 
iE , 

cE ,
eE  – економія коштів від зниження витрат на виготовлення та 

експлуатацію комплекту інструментів, від зменшення технологічної 

собівартості обробки партії деталей; від скорочення витрат на електроенергію.  

Дослідження показали, що економія витрат на виготовлення та 

експлуатацію інструментів – змінна величина, що залежить від необхідної 

кількості інструментів в комплекті, потрібному для обробки заданої 

номенклатури отворів, яка відповідно до ринкових цін, може приймати як 

негативне, так і позитивне значення. Тобто, витрати на виготовлення і 

експлуатацію КОІ можуть перевищувати аналогічні витрати на стандартний 

інструмент. Однак, ця величина становить не більше 3 % від загальної суми 

економії коштів і покривається за рахунок економії витрат на електроенергію 

і зниження технологічної собівартості обробки. 

РОЗРОБКА ПРИСТРОЮ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ОПТИМАЛЬНОЇ 

СТРУКТУРИ ОПЕРАЦІЇ ФРЕЗЕРУВАННЯ РЕЙОК 

Сидоренко М. В., студент; Савчук В. І., доцент, СумДУ, м. Суми 

Технологічний процес обробки рейок виконується з великим штучно-

калькуляційним часом окремих операцій, на яких забезпечуються необхідна 

шорсткість поверхні, точність форми і розміри заготовки. Аналіз 

технологічного процесу обробки рейок показав, що однією із тривалих за 

часом операцій є операція фрезерування головки рейки на спеціальному 

поздовжньо-фрезерному верстаті. Структура допоміжного переходу операції 

включає час на установлення, закріплення, вивірення, контрольні 

вимірювання, переустановлення рейки для подальшої обробки. За даними 

Дніпровського стрілочного заводу, час допоміжних прийомів на установлення 

і закріплення рейок становить 3, 4 години і є «вузьким місцем» на виробництві 

при виконанні технологічних операцій. Для усунення «вузьких місць» на 

виробництві застосовуються конструкції спеціальних пристроїв. Наприклад, 

конструкція пристрою фірми Waldrich Codurg застосовується для 

установлення і закріплення рейок типу «гостряк». Однак застосована 

конструкція пристрою не дозволяє досягти значного скорочення допоміжного 

часу. 

Допоміжний час можна скоротити за рахунок розроблення нових 

конструкцій верстатних пристроїв. Авторами розроблена спеціальна 

автономна конструкція пристрою, яка установлюється на стіл поздовжньо-

фрезерного верстата [1]. Кількість окремих пристроїв з’єднані між собою 

трубопроводами і приєднані до керуючого крану, який розподіляє стиснуте 

повітря, що поступає у верхню частину камери односторонньої дії. Щоб 

розтиснути рейку, із камери видаляють повітря у атмосферу, а важелі 

повертають у вихідне місцезнаходження пружиною стиску. Схема відстані 
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