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АНОТАЦІЯ 

 

Коваль Т.В. Удосконалення обладнання для виготовлення великофо-

рматних розгорток тари ножичним різанням заготовок з гофрованого кар-

тону. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі 

знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобуду-

вання». Українська академія друкарства, Львів, 2021. 

У дисертаційній роботі розв’язано актуальну науково-прикладну задачу 

обґрунтування раціональних параметрів технологічного процесу та засобу но-

жичного різання заготовок з гофрованого картону для створення універсально-

го обладнання з виготовлення великоформатних розгорток тари. 

Актуальність обраної тематики продиктована об’єктивними потребами 

забезпечення сучасного ринку засобами пакування з гофрованого картону, до-

мінуючі позиції якого ґрунтуються на зменшенні затрат енергетичних і сиро-

винних ресурсів, забезпеченні конкурентоздатності картонної тари серед інших 

видів паковань. Мінімізація цих затрат позитивно позначиться на екологічній 

ситуації (зменшення витрат сировини), на собівартості картонної тари (знижен-

ня затрат на електроенергію, витрат часу на переналагоджування). 

Констатовано, що традиційна технологія штанцювання розгорток при ви-

готовленні картонної тари з гофрокартону, попри ряд переваг, має недоліки. Її 

основним технологічним інструментом є штанцювальна форма, яка потребує 

повної заміни при організації виготовлення розгорток іншої конструкції. Штан-

цювальні преси, внаслідок одночасного виконання комплексу операцій (дефор-

мування ежекторних подушок, висікання розгорток уздовж контуру, бігування 

ліній згину), переборюють значні технологічні опори, що призводить до знач-

ної металомісткої побудови та енергозатратності обладнання. 

Проаналізовано процес виготовлення розгорток тари з гофрованого кар-

тону на ротаційному обладнанні, укомплектованому циліндрами з інструмен-
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тами у вигляді сегментів для просікання клапанів. Констатовано, що і штанцю-

вальне, і ротаційне просікальне обладнання обмежені форматом робочої зони, 

що унеможливлює продукування великоформатних розгорток тари з гофрова-

ного картону з суцільних заготовок. Як результат – великоформатні розгортки з 

гофрокартону виготовляють з декількох окремих, які з’єднують в одну, що 

ускладнює як технологічний процес, так і негативно впливає на жорсткість, ге-

ометричну точність та вартість тари з гофрокартону. 

Виокремлено за результатами аналізу наукових досліджень в області про-

дукування розгорток картонної тари два напрями наукових пошуків: впрова-

дження нових способів їх виготовлення та вдосконалення технічної сторони 

існуючих технологій за рахунок нових науково обґрунтованих рішень в існую-

чому обладнанні. Констатовано, що частина праць зосереджена на удоскона-

ленні існуючої технології штанцювання розгорток з картону, проте вони не ви-

рішують задачу виготовлення великогабаритної тари з гофрокартону. Інші нау-

кові праці розкривають принципово нові способи виготовлення картонних роз-

горток, але вони не враховують особливостей продукування великогабаритної 

гофротари. Встановлено аналізом наукових досліджень процесу розділення ли-

стових напівфабрикатів дисковими ножами, що існуючі напрацювання не вра-

ховують особливостей взаємодії інструментів з гофрокартоном, що має порож-

нистий шар – флютинг. 

Запропоновано варіант усунення існуючих недоліків при виготовленні 

великогабаритних розгорток з гофрокартону шляхом застосування ножичного 

різання картонних заготовок, зафіксованих на нерухомих протиножах, диско-

вими рухомими інструментами, закріплених на валу кареткок, що виконують 

зустрічний рух. Досліджено кінематичні параметри кривошипно-повзунного 

механізму привода каретки з дисковими інструментами. Створено математичні 

моделі для дослідження швидкості обробки гофрованого картону дисковим 

інструментом при врізанні в матеріал, різанні середнього та прорізуванні ни-

жнього шарів. За результатами аналітичних досліджень отримано значення 
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відносної швидкості обробки гофрокартону різанням для різних розмірів дис-

кового інструмента, товщини гофрокартону та перекриття їх різальних лез. 

Досліджено, що використання, як привод, кривошипно-повзунного меха-

нізму для виготовлення великоформатних розгорток з гофрованого картону су-

проводжується інерційними навантаженнями, а сам процес відбувається у не-

стабільних умовах взаємодії дискових інструментів з матеріалом, що може не-

гативно впливати на забезпечення потрібної якості його обробки. 

Запропоновано для забезпечення розширених технічних можливостей 

функціонування засобу виготовлення великоформатних розгорток комплекту-

вати його комбінованим двокривошипним шарнірним механізмом з коректува-

льним кулачковим, що уможливлює реалізацію зміни довжини умовного шату-

на механізму. Для синтезу комбінованого двокривошипного механізму з про-

грамованою зміною довжини шатуна використано спеціальне програмне забез-

печення, створене в програмі AutoCAD з використанням мови AutoLisp. Її мож-

ливості підсилено використанням системи Dialog Control Language, яка забез-

печує створення та активне використання діалових вікон. 

Отримано за результатами дослідження відносних кінематичних парамет-

рів двокривошипного механізму з програмованою зміною довжини шатуна ра-

ціональну геометричну побудову комбінованого механізму з вихідним повзун-

ним. Комп’ютерним профілюванням кулачкового паза у виділених досліджува-

них позиціях встановлено, що значення кута тиску в парі «ролик-кулачок» та 

відносного радіуса кривини еквідистанти паза кулачка відповідають умовам 

стабільного функціонування привода кареток з дисковими інструментами в за-

собі виготовлення великоформатних розгорток з гофрованого картону. 

Розроблено та виготовлено експериментальний стенд для дослідження рі-

зання заготовок з гофрованого картону рухомим дисковим інструментом з ви-

користанням нерухомих протиножів. Його конструкцією передбачена реаліза-

ція можливості зміни лінійної швидкості переміщення каретки з дисковим ін-

струментом із забезпеченням отримання потрібної якості різання заготовок. 
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Розроблено програму та проведено експериментальні дослідження но-

жичного різання заготовок з різних видів гофрованого картону (кількість шарів, 

тип та товщина) та виявлено вплив на момент сили різання різних факторів (на-

прямок гофрованого шару, швидкість та величина перекриття інструментів). 

Застосовано сучасні методи проведення експериментальних досліджень, 

апаратне та програмне забезпечення уможливили отримання достовірних зна-

чень моментів сил різання з мінімальною похибкою вимірювань. 

Оцінено якісні та кількісні параметри значень моментів сили на головно-

му валу експериментального пристрою, що виникають під час різання загото-

вок з гофрованого картону. Визначено вплив виду гофрованого картону, його 

товщини та напрямку розташування флютингу на значення крутних моментів. 

Встановлено, що в процесі прорізування пазів упоперек (вздовж) флютингу ди-

сковим ножем діаметром 104 мм на швидкості 0,4 м/с крутний момент стано-

вить 2,13 Нм (1,15 Нм) для тришарового гофрокартону завтовшки 2,9 мм за 

умови перекриття інструментів 0,25 мм, а для п’ятишарового зразка завтовшки 

7,2 мм 4,55 Нм (3,38 Нм). 

Експериментальним шляхом встановлено вплив швидкості переміщення 

дискового інструмента на величину моменту сили різання. Збільшення швидко-

сті переміщення дискового інструмента істотного не впливає на нього. Дослі-

джено, що збільшення швидкості переміщення дискового інструмента в межах 

0,2 – 0,4 м/с спричинює збільшення моменту сили різання на 10 %. Отримані 

експериментальним шляхом результати знаходяться в межах 5 – 7 % похибки 

стосовно результатів попередньо проведених аналітичних досліджень. 

Досліджено характер площинного зусилля деформування гофрокартону 

та лінійного зусилля різання в процесі прорізування пазів. Встановлено, що 

напрямок розташування гофри впливає на величину площинної сили дефор-

мування. Так, не етапі деформування гофрокартону більші значення площин-

них зусиль деформування спостерігаються вздовж напрямку гофри для 
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п’ятишарового гофрокартону. При прорізуванні лінійні зусилля різання більші 

поперек гофри, хоча їх переважання незначне (5…9 %). 

Встановлено вплив технологічних і параметрів конструкції засобу різання 

на енергосилові показники при виконанні операції прорізування гофрокартону. 

Виявлено, що збільшення радіуса прорізного інструмента з 50 до 100 мм змен-

шує площинні зусилля деформування картону з 0,6 до 0,3 Н/мм2, а лінійні зу-

силля різання змінює аналогічним чином з 11,7 до 5,9 Н/мм (в середньому на 50 

%). Констатовано, що для прорізування пазів у гофрованому картоні доцільно 

застосовувати дисковий інструмент радіусом від 100 до 150 мм. 

Проаналізовано вплив параметра перекриття інструментів на значення 

площинних зусиль деформування картону та лінійних різання. Встановлено, що 

збільшення перекриття інструментів з 0,25 мм до 4 мм зменшує значення пло-

щинних зусиль деформування матеріалу з 0,34 до 0,27 Н/мм2, а лінійних зусиль 

різання з 7,72 до 5,34 Н/мм. На основі отриманих результатів рекомендовано 

значення перекриття різальних лез інструментів у діапазоні 1...3 мм. 

Проведено комплексне дослідження витрат кінетичної потужності при 

прорізуванні пазів у заготовках з гофрокартону, в якому поєднано результати 

аналітичних і експериментальних досліджень. Отримано фіксовані значення 

трьох складових кінетичної потужності. Так, для п’ятишарового гофрокартону 

завтовшки 7,2 мм при прорізуванні пазу дисковим інструментом (R = 250 мм) 

поперек гофрованого шару кінетична потужність подолання технологічного 

опору складає 254,4 Вт, інерційних сил поступальних ланок – 791,3 Вт, інер-

ційних сил обертових ланок – 641,8 Вт. Проведено порівняльний аналіз кількі-

сних показників кінетичної потужності. На його основі встановлено, що при 

виготовленні відносно невеликих пазів (до 200 мм) у заготовках з гофрокарто-

ну переважають значення кінетичної потужності, що тратиться на подолання 

технологічного опору, а при виготовленні пазів відносно великих розмірів 

(500 мм і більше) – переважає кінетична потужність на подолання сили інерції 

маси каретки з інструментами. Обчислено середнє значення потужності при-



7 
 

вода протягом робочого циклу операції прорізування пазів, що складає 0,45 

кВт. 

Ключові слова: гофрований картон, великоформатна розгортка, штанцю-

вання, дисковий інструмент, протиножі, площинне зусилля деформування, лі-

нійне зусилля різання, кінетична потужність. 
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ABSTRACT 

Koval T. V. The Improvement of the Equipment for Large-sized Packaging 

Manufacture by Scissor Cutting Corrugated Cardboard Blanks. Qualifying sci-

entific work on the rights of the manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in Technical Sciences on 

specialty 133 Industrial machinery engineering (13 Mechanical engineering). 

Ukrainian Academy of Printing, Lviv, 2021. 

The dissertation solves the actual scientific and applied task of justification 

the rational parameters of the technological process and mean of scissor cutting 

blanks made of corrugated cardboard for the development of the universal equip-

ment for manufacture large-sized packaging cut-outs. 

The relevance of the chosen topic is attributed to the objective needs of 

providing the modern packaging market by packaging made of corrugated card-

board, dominant positions of which are based on the reduction the consumption of 

energy and raw materials, ensures the competitive ability of cardboard packaging 

along with other types of packaging. The reduction of this consumption has a posi-

tive impact on the environment (the reduction of raw materials used) and on the 

cost of cardboard packaging (the reduction of the electricity costs and set up time 

spent). 

It has been noted that the traditional technology of die-cutting the blanks 

during cardboard packaging manufacturing, despite undoubted advantages, has 

significant drawbacks. The main technological tool is the die-cutting form, which 

needs a complete replacement with each new run of production. Due to the simul-

taneous implementation of technological operations during cardboard cutting (de-

formation of rubber foam? Blanks cutting among the contour of the packaging, 

creasing folding lines) die-cutting presses are characterized by the occurrence of 

significant loads. Such conditions lead to significant metal and energy consump-

tion of the die-cutting equipment.  
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During the course of the dissertation research, have been analysed the pro-

cess of packaging manufacture made of corrugated cardboard on rotational equip-

ment, which is complected by cylinders with segment tools for flapper cutting. It 

has been stated that die-cutting and rotational cutting equipment are limited by 

working zone size, which makes it impossible to manufacture solid blanks of 

large-sized packaging made of corrugated cardboard. As a result – large-sized 

packaging made of corrugated cardboard are manufactured from a few separated 

ones which are connected into one. This makes the technological process more 

complicated and harms the stiffness, geometrical precision and packaging cost 

made of corrugated cardboard. 

The analysis of scientific studies in the field of manufacturing cut-outs of 

the cardboard packaging has shown two directions of scientific research: imple-

mentation of new methods of its manufacture and improvement of the technical 

side of existing technologies due to new scientifically sound solutions in existing 

equipment. It has been stated, that the part of studies is concentrated on the im-

provement of the existing technology of die-cutting the cardboard packaging. 

However, these studies do not solve the problem of manufacture large-sized pack-

aging made of corrugated cardboard. The other part of scientifical studies shows 

new methods of manufacturing cardboard cut-outs, but it does not take into ac-

count the features of manufacture the large-sized corrugated cardboard packaging. 

The analysis of scientific studies of the process of cutting sheet semi-finished 

products by cutting discs has established that existing researches do not consider 

features of interaction tools with corrugated cardboard blanks, which is character-

ised by the presence of a flute layer. 

To eliminate drawbacks that arise during the manufacture of large-sized 

packaging made of corrugated cardboard, it has been proposed to use scissors cut-

ting method for cardboard blanks fixed on immovable counter blades by cutting 

discs that are placed on carrier shaft and perform the oncoming movement. Kine-

matic parameters of the crank-slide mechanism of carriers with cutting discs drive 



10 
 

have been studied. Mathematical models have been created to study the speed of 

corrugated cardboard processing by cutting disc during incut into the material, cut-

ting the middle and lower layer of the cardboard blank. Relative speed values of 

corrugated cardboard processing have been got according to the results of analyti-

cal research for different cutting disc size, corrugated cardboard thickness and 

overlapping cutting discs (by immovable counter blades). 

It has been revealed that the use as a drive the crank-slide mechanism for 

manufacturing of large-sized packaging made of corrugated cardboard is accom-

panied by occurrence inertia loads and the process goes in unstable interaction 

conditions of cutting discs and material which has a negative impact on ensuring 

the required quality of its processing. 

To provide advanced technical capabilities for the mean functioning for 

manufacturing of large-sized packaging, it has been proposed to use the combined 

dual-crank mechanism with correcting cam that provides the implementation of 

changing the length of the conditional connecting rod of the drive mechanism. For 

the synthesis of the combined dual-crank mechanism with a programable length of 

the connecting rod has been used special software developed in the AutoCAD pro-

gram using the AutoLisp programming language. Its capabilities are enhanced by 

the use of the Dialog Control Language that provides creation and active use of 

dialogue boxes. 

During the course of the research of relative kinematic parameters of the du-

al-crank mechanism with a programable length of the connecting rod has been re-

ceived rational geometric build of combined mechanism with an outer slide. Com-

puter profiling of cam groove in researched positions has carried out that the value 

of the pressure angle in the pair “roller-cam” and a relative curvature radius of 

equidistant groove meets the conditions of stable operation of the drive of carriers 

with cutting discs in mean for manufacturing of large-sized packaging made of 

corrugated cardboard. 
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An experimental test bench has been designed and manufactured to research 

the cutting process of corrugated cardboard blanks by cutting disc with the use of 

immovable counter blades. The design of the test bench provides the possibility of 

the change of linear velocity during carrier with cutting disc displacement provid-

ing a necessary quality of cardboard blanks cutting. 

It has been developed the program and carried out experimental researches 

of scissor cutting blanks made of different types of corrugated cardboard (quantity 

of layers, type and thickness). The experimental researches have revealed the im-

pact on the torque value different factors (direction of the flute, velocity and over-

lapping size of cutting disc). 

Experimental researches have been held with the use of modern methods, 

hardware and software that made it possible to obtain reliable values of the torques 

of cutting forces with minimal measurement error. 

Qualitative and quantitative parameters of torque values on the main shaft of 

the test bench which arise during corrugated cardboard blanks cutting has been 

evaluated. The impact of corrugated cardboard type, thickness and flute direction 

on torque values has been determined. It has been established, that during slots 

cutting in blanks made of single wall corrugated cardboard with a thickness of 2.9 

mm across (along) the flute by cutting disc with diameter 104 mm at a velocity of 

0.4 m/s the torque value is 2.13 Nm (1.15 Nm) and for blanks made of double-wall 

corrugated cardboard with a thickness of 7.2 mm – 4.55 Nm (3.38 Nm). These da-

ta have been got on condition of overlap size of tools is 0.25 mm. 

The impact of the cutting disc velocity on the technological loads' values has 

been established during experimental research. The increase of the cutting disc’s 

movement does not have a significant impact on torque value. It has been studied, 

that increase of the cutting disc’s movement within 0.2 – 0.4 m/s causes the torque 

increase of 10%. Experimentally got data are in the range of 5 – 7% of error rela-

tive to the results of previous analytical studies. 
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The nature of planar efforts of corrugated cardboard deformation and linear 

cutting efforts during the cutting of the slots have been researched. It has been es-

tablished that the flute direction has an impact on the value of planar deformation 

efforts. Higher values of planar deformation efforts are observed during cutting 

along the flute for triple wall cardboard. Linear cutting efforts have higher values 

during cardboard cutting across the flute, however, this prevalence is insignificant 

(5…9%). 

The impact of technological parameters of the cutting disc design on energy 

performance indicators during corrugated cardboard cutting has been established. 

It has been revealed, that increasing the radius of the cutting disc from 50 to 100 

mm causes the decrease of the planar effort of deformation corrugated cardboard 

from 0.6 to 5.9 N/mm2 (on average by 50%). It has been stated that for slots cut-

ting in corrugated cardboard appropriate to apply cutting disc with a radius within 

100 – 150 mm. 

The impact of overlap size of cutting disc by immovable counter blades on 

the value of planar efforts of corrugated cardboard deformation and linear cutting 

efforts has been analysed. The increase of the overlap size from 0.25 to 4 mm 

causes the decrease values of planar efforts of cardboard deformation from 0.34 to 

0.27 N/mm2 and linear cutting efforts from 7.72 to 5.34 N/mm. Based on the ob-

tained results, it is recommended that the overlap size should be in the range of 1–

3 mm. 

A comprehensive study of kinetic power consumption during slots cutting in 

corrugated cardboard blanks has been assumed. This study combines the results of 

analytical and experimental researches. It has been got fixed values of three com-

ponents of kinetic power. For double-wall corrugated cardboard with a thickness 

of 7.2 mm during slots cutting with the cutting disc (R = 250 mm) across the flute, 

the values of kinetic power of technological resistance are 254.4 W, inertial forces 

of translational links – 791.3 W and rotating links – 641.8 W. A comparative anal-

ysis of quantitative indicators of kinetic power has been performed. It has been 
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found that when relatively small slots (to 200 mm) are cut in corrugated cardboard 

blanks prevail values of kinetic power of technological resistance and when rela-

tively big slots (500 mm and higher) are cut – prevails kinetic power consumed on 

inertia forces of the mass of carrier with cutting discs. The average value of drive 

power during the working stroke of slots cutting is calculated. The power con-

sumed by the unit is 0.45 kW. 

Keywords: corrugated cardboard, large-sized cut-out, die-cutting, cutting 

disc, counter blades, planar effort of deformation, linear cutting effort, kinetic 

power. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Пакувальна індустрія – сектор народного господарс-

тва, який упродовж останніх років демонструє стабільне зростання як у загаль-

носвітових масштабах, так і в Україні [14, 37, 38]. Щорічно у світі продукують 

близько 1800 млрд. одиниць пакувальних засобів для споживчої продукції [41]. 

Щорічно на ринок вводять близько 275 тис. одиниць нових паковань для харчо-

вої промисловості. Оборот світового пакувального ринку станом на 2020 р. до-

сягає $ 1 трлн. [8]. Такі передумови стали можливими внаслідок незамінності 

пакувальних засобів, що присутні при реалізації будь-якої споживчої продукції 

і забезпечують можливості для зручного, ефективного і безпечного її транспор-

тування, зберігання і споживання [13]. Крім того, пакувальна індустрія охоплює 

усі галузі народного господарства, продукти виробництва яких потребують за-

паковування та забезпечення товарного вигляду перед кінцевим споживачем 

(харчова промисловість, фармацевтика, побутова і комп’ютерна техніка, пар-

фумерія). Грамотний систематичний розвиток пакувальної індустрії сприяє 

ефективному зберіганню товарів, здатен підвищити рівень комфорту при їх ви-

користанні, а рекламні можливості паковань – збільшити попит на товар [39, 

89]. 

Поряд з тим, значний сегмент серед різноманітних пакувальних засобів 

займає тара на основі паперу і картону. Її частка на ринку споживчих паковань 

коливається від 35 до 60% залежно від виду запаковуваної продукції та стано-

вить 33 % від усієї кількості пакувальних одиниць; 6 % від загальної маси тари; 

30 % від сумарної вартості паковань [40, 34]. Як свідчать оцінки експертів сві-

тових ринків, цей сегмент засобів пакування буде мати пріоритетний розвиток і 

в найближчі роки [36, 88]. Зростаючий попит на паковання з картону [2] ґрун-

тується на низці його позитивних якостей як пакувального матеріалу [50]. Кар-

тон легко піддається механічній обробці, тому дозволяє проектувати і виготов-

ляти паковання складної конструкції та форми [56]. Він легко поєднується з ін-

шими матеріалами, такими як пластик, фольга, плівки для створення комбіно-
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ваних пакувальних матеріалів з кращими бар’єрними чи властивостями міцнос-

ті. Картон, як основа паковань, дає можливості для реалізації рекламних та ма-

ркетингових заходів, при яких тарі надають привабливого для споживачів зов-

нішнього вигляду завдяки застосуванню передових поліграфічних технологій. 

Варто відмітити унікальну рису картонного матеріалу, яка полягає в тому, що 

він створений на основі рослинних волокон – сировини, яка відтворюється при-

родним шляхом, а після переробки ефективно використовується повторно [69, 

96]. 

Щорічно паковання на основі різних сортів картону населення планети 

споживає в обсязі 24,2 млн тонн, а на виготовлення тари з гофрокартону витра-

чається 180–185 млрд м2 пакувального матеріалу, що приблизно відповідає 1/3 

площі України [35, 68]. 

Для задоволення зростаючих потреб ринку в Україні налагоджено вироб-

ництво тарного картону. У червні 2020 р. загальний обсяг виробництва сягнув 

позначки 39,95 тис. тонн, а для продукування ящиків виготовлено 55,05 млн. м2 

гофрованого картону [48]. Потреба у нарощуванні обсягів його виробництва 

пов’язана з поширенням практики реалізації великоформатної побутової техні-

ки, сантехніки, меблів, будівельних конструкцій в тарі з гофрованого картону. 

Вона забезпечує захист запакованої продукції та зручність при поведінці з нею 

під час зберігання в складських приміщеннях, навантажувально-

розвантажувальних робіт та транспортуванні до місця призначення, володіє 

значно меншою масою, ніж, наприклад, ящики з дерева, дозволяє поліграфіч-

ними технологіями наносити інформацію без застосування додаткових етикету-

вальних елементів. 

Виготовлення розгорток тари з гофрованого картону реалізують на рота-

ційному обладнанні, укомплектованому циліндрами з інструментами у вигляді 

сегментів для просікання пазів у матеріалі, що утворюють клапани ящиків. Ок-

рім нього, для виробництва розгорток з гофрованого картону широко викорис-

товують листове штанцювальне обладнання. Проте, і ротаційне, і аркушеве 

штанцювальне обладнання має обмеження по формату робочої зони. У випадку 
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продукування широкоформатних розгорток тари з гофрокартону визначений 

формат обладнання унеможливлює його використання для виготовлення однієї 

суцільної заготовки. Як результат – великоформатні розгортки з гофрокартону 

виготовляють з декількох окремих, які пізніше склеюють або зшивають дротя-

ними скобами [95], що ускладнює як технологічний процес, так і негативно 

впливає на жорсткість, геометричну точність та вартість гофротари. 

Дослідженням процесів обробки картону на технологічному обладнанні 

та їх удосконаленню присвячені наукові роботи науковців Олександра Полю-

дова [53, 74], Ярослава Чехмана [93, 94], Івана Регея [53, 65], Владислава Куз-

нецова [42, 43], Юрія Банаха [5, 6, 7], Ярослава Угрина [85, 87], Володимира 

Задри [23], Володимира Сторощука [79], Сергія Терницького [81, 82, 83], Тара-

са Слободи [76], Віталія Влаха [10], Оксани Млинко [46], Ростислава Книша 

[29], Shigeru Nagasawa [107, 110], E. Kibirkštis [112]. Значна увага науковців 

приділена: 

- дослідженню фізико-механічних явищ і процесів, що супроводжують кла-

сичну технологію штанцювання картонних розгорток;  

- створенню передумов для підвищення зносостійкості штанцювальних ін-

струментів, що працюють у режимах значних технологічних навантажень; 

- обґрунтуванню впровадження ножичного різання пакувальних матеріалів 

на основі картону інструментами у вигляді пластин та складного профілю; 

- впровадженню нових способів штанцювання плоских заготовок циліндри-

чними та натискними засобами у вигляді сегмента; 

- впровадженню нових способів виготовлення елементів картонних розгор-

ток складної форми; 

- розробленню нових конструкцій приводних елементів натискної плити 

штанцювальних пресів. 

 Важливою умовою реалізації нового технологічного обладнання є забез-

печення зручного переналагоджування на різні формати розгорток, виготов-

лення пазів у гофрокартоні з двох боків заготовки різної довжини та ширини на 
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різних відстанях один від одного з урахуванням можливої зміни довжина заго-

товок з гофрованого картону в широкому діапазоні. 

В даний час однією з основних причин перевитрат сировинних ресурсів 

стала недалекоглядна політика в поводженні з пакувальними засобами для 

споживчої, харчової продукції і напівфабрикатів. За кілька останніх десятиліть 

пакувальна індустрія перетворилася в одну з найважливіших ланок економіки, 

але в той же час такий стрімкий її розвиток спровокував загрозливе зростання 

перевитрат ресурсів [97]. Вплив розвитку пакувального господарства на зрос-

тання сміттєзвалищ сьогодні не викликає сумнівів. Науково-технічний прогрес, 

розширення обсягів виробництва, перенасичення ринків розвинених країн про-

дуктами повсякденного споживання вивели пакувальні потужності розвинених 

країн на рівень провідних галузей економіки. 

Стрімке розширення і вдосконалення цієї галузі економіки в другій поло-

вині минулого століття дозволило скоротити втрати запаковуваної продукції, 

гарантувати збереження її якості, збільшити терміни зберігання, забезпечити 

зручну, оперативну доставку товарів до споживача [95]. Але зберігання таких 

тенденцій при виготовленні пакувальних засобів породжує неоднозначну ситу-

ацію в пакувальній індустрії. З кожним разом на створення паковань йде все 

більш вагома частка видобувних матеріальних ресурсів (деревини, деяких ме-

талів, нафти, газу). В той же час, життєвий цикл паковань доволі короткий, ви-

конавши свої пакувальні функції, ці ресурси виявляються, як правило, на сміт-

тєвих звалищах, які вже сьогодні більш ніж на 40% складаються з використаних 

паковань [45]. 

Питанням зменшення ресурсо- і енергозатрантості виробництва спожив-

чої тари приділяють дедалі більшої уваги [20]. Комплексне вирішення цього 

питання передбачає виконання таких кроків: зменшення матеріаломісткості па-

ковань (наприклад, за рахунок зменшення товщини стінок жерстяних банок, 

ПЕТФ-пляшок, пакетів); зменшення кількості відходів при виготовленні пако-

вань за рахунок оптимізації технологічних процесів; збільшення частки сиро-

вини повторного використання (особливо важливо для паковань із скла і карто-
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ну); зменшення затрат електроенергії, газу при виготовленні паковань за раху-

нок введення енергоощадних технологій. 

Впровадження енергоощадних технологій у виробництво гофротари базу-

ється в першу чергу на розробці нових способів і обладнання для виготовлення 

картонних розгорток як альтернативи штанцюванню. Штанцювання великофо-

рматних розгорток гофротари пов’язане з проблемою переборювання значних 

технологічних навантажень, результатом чого є значна енерго- та металоміст-

кість обладнання. Як показав аналіз наукових публікацій, на даний час відсутні 

наукові доробки, спрямовані на дослідження технологічних процесів та розроб-

лення технічних засобів для обробки різанням великоформатних заготовок з 

гофрокартону. 

Тому обґрунтування раціональних параметрів технологічного процесу та 

пристрою для ножичного різання заготовок з гофрокартону є актуальною нау-

ково-прикладною задачею створення універсального обладнання з виготовлен-

ня великоформатних розгорток тари. 

 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Висвітле-

ні у дисертаційній роботі наукові дослідження відповідають завданням у галузі 

науки і техніки, які встановлені Законом України №2519-VІ від 09.09.2010 р. 

«Про внесення змін до Закону України «Про пріоритетні напрямки розвитку 

науки і техніки» та Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 

5/2015 «Стратегія сталого розвитку «Україна-2020». Результати, одержані у ро-

боті, тісно пов’язані з пріоритетними тематичними напрямами Української ака-

демії друкарства. Відповідають напрямку наукових досліджень «Розроблення 

енергоощадної технології та засобів виготовлення паперово-картонних виро-

бів» кафедри комп’ютеризованих комплексів поліграфічного і пакувального 

виробництв УАД. 

 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є удосконалення виготовлен-

ня гофротари шляхом розроблення нових засобів продукування великоформат-
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них розгорток з гофрокартонних заготовок методом ножичного різання. Основ-

на мета досягається виконанням поставленого переліку завдань: 

- провести аналіз методів і способів, що використовуються для виготов-

лення великокоформатних розгорток з гофрокартону, наукових досліджень, 

присвячених виготовленню розгорток картонної тари, обґрунтувати їх переваги 

та недоліки, окреслити перспективні напрями їх удосконалення; 

- запропонувати новий пристрій для виготовлення великоформатних роз-

горток з гофрокартону, який реалізує можливість усунення недоліків існуючого 

обладнання з виготовлення великоформатних розгорток тари з гофрокартону; 

- розробити математичні моделі та провести аналітичні дослідження гео-

метричних, кінематичних та енергосилових параметрів запропонованого при-

строю для виготовлення розгорток з гофрокартону ножичним різанням диско-

вими інструментами з приводом від кривошипно-повзунного механізму; 

- провести попередні дослідження різання гофрокартону дисковими ру-

хомими інструментами, що перекривають різальні крайки нерухомих протино-

жів, для розкриття характеру протікання процесів у гофрованому шарі при їх 

накочуванні; 

- запропонувати технічне удосконалення привода в пристрої виготовлен-

ня великоформатних розгорток шляхом комплектування його комбінованим 

кулачково-важільним механізмом для забезпечення умови переміщення кареток 

з дисковими інструментами з різною тривалістю робочого і холостого ходів; 

- розробити програмне забезпечення для автоматизованого синтезу ком-

бінованого кулачково-важільного механізму для аналітичного обґрунтування 

раціональних розмірів його ланок та забезпечення умови стабільної обробки 

гофрокартону різанням протягом робочого ходу; 

- розробити конструкцію та виготовити експериментальний стенд при-

строю для прорізування у гофрованому картоні пазів рухомим дисковим ін-

струментом з використанням нерухомих протиножів на основі розробленої 

принципової схеми, змоделювати його функціонування та розробити програму 
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проведення експериментальних досліджень різання заготовок з гофрокартону 

різних видів при різних технологічних параметрах; 

- провести експериментальні дослідження з визначення моменту сили рі-

зання на головному валу пристрою залежно від параметрів досліджуваного го-

фрокартону, геометричних характеристик дискового ножа, величини перекрит-

тя різальних крайок та швидкості переміщення каретки з інструментами; 

- провести комплексний аналіз енергосилових характеристик пристрою 

для виготовлення великоформатних розгорток, встановити характер і ступінь 

впливу на навантаження геометричних параметрів інструментів ( радіус диско-

вого інструмента, перекриття різальних крайок); 

- виконати порівняльний аналіз складових кінетичної потужності вузла 

різання гофрокартону, встановити ступінь їх впливу на загальну потужність, 

дослідити максимальну та середню величини сумарної потужності, затраченої 

на прорізування гофрокартонних заготовок різної товщини. 

 

Об’єкт дослідження: технологічний процес виготовлення великоформа-

тних розгорток тари з використанням ножичного різання заготовок з гофрова-

ного картону дисковими інструментами. 

Предмет дослідження: параметри процесу виготовлення великоформат-

них розгорток тари ножичним різанням гофрокартонних заготовок дисковими 

інструментами, структурні та математичні моделі, що його описують. 

 

Методи досліджень. Структура досліджень, проведених у роботі, базу-

ється на системному поєднанні теоретичних формулювань, відображених в 

аналітичних виразах і математичних моделях, комп’ютерного програмування та 

практичних даних, отриманих за результатами проведених експериментальних 

випробувань на фізичному дослідному стенді. Аналітичне прогнозування кіне-

матичних параметрів різання гофрокартону дисковим інструментом силового 

навантаження їх привода проведено шляхом обробки створених математичних 

моделей у редакторах Microsoft Excel та MathCAD. Синтез геометричних пара-
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метрів комбінованого двокривошипного кулачково-шарнірного механізму про-

ведено у середовищі AutoCAD з залученням елементів програмування на мові 

AutoLISP для автоматизованої побудови схеми механізму за обраними параме-

трами та його кінематичного аналізу. Її можливості підсилено використанням 

системи Dialog Control Language, яка забезпечує створення та активне викорис-

тання діалогових вікон. Експериментальні дослідження виконано методами те-

нзометрії на стенді, спроектованому у програмі AutoCAD. Для прийому і відо-

браження результатів,отриманих від АЦП, на ПК в режимі реального часу за-

стосовано табличний редактор MS Excel, в якому створено макрос на мові 

Visual Basic for Applications, що забезпечує отримання, розшифровування і за-

пис даних. Для зручності керування процесом досліджень стенд оснащено сер-

воприводом з можливістю керування з ПК. 

 

Наукова новизна отриманих результатів 

Вперше: 

- розроблено структурну і функціональну моделі пристрою, укомплектованого 

рухомими каретками з дисковими інструментами, що контактують з нерухоми-

ми протиножами, застосування яких уможливило технічне розроблення універ-

сального обладнання для виготовлення великоформатних розгорток шляхом 

прорізування в заготовках з гофрокартону пазів різної ширини та довжини на 

потрібній відстані один від одного; 

- розроблено структурну і функціональну моделі комбінованого двокривошип-

ного шарнірного механізму з використанням кулачкового механізму коректу-

вання довжини шатуна, застосування яких уможливило технічне розроблення 

привода кареток з дисковими інструментами з різною тривалістю робочого і 

холостого ходів в універсальному обладнанні для виготовлення великоформат-

них розгорток з гофрокартону. 

Набули подальшого розвитку: 

- концепція ножичного різанням гофрованого картону, встановленого на проти-

ножах, дисковим інструментом, що приводиться в рух внаслідок обкочування 
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зубчастим колесом нерухомої рейки, на основі якої змодельовано процес утво-

рення дугоподібних ділянок деформування гофрованого картону і зрізування 

здеформованого матеріалу. 

Удосконалено: 

- математичні моделі двокривошипного шарнірного механізму, на основі яких 

досліджено геометричні, кінематичні та силові характеристики нового комбіно-

ваного двокривошипного з кулачковим механізмом коректування довжини ша-

туна, що уможливило обґрунтування функціонування рухомих кареток з диско-

вими інструментами з різною тривалістю робочого і холостого ходів; 

- математичні моделі механіки різання гофрованого картону дисковим інстру-

ментом, силового навантаження привода внаслідок зонованого деформування 

та зрізування гофрованого картону, на основі яких отримано площинні зусилля 

деформування та лінійні зусилля різання гофрованого картону різної товщини. 

 

Практичне значення отриманих результатів. Впровадження результа-

тів, отриманих у дисертаційній роботі, створює передумови для розроблення 

нового обладнання, яке враховує широкий спектр особливостей виготовлення 

великоформатних розгорток гофротари. Запропонований для цього пристрій та 

комбінований механізм привода його інструментів захищені патентами України 

№ 121763 та № 114862. Таке обладнання реалізує енергоощадні засади при ви-

готовленні гофротари за рахунок мінімізації споживаної потужності. 

Розроблено методику синтезу комбінованого кулачково-важільного ме-

ханізму привода дискових різальних інструментів для забезпечення умов швид-

кого та коректного вибору раціональних розмірів ланок у засобі виготовлення 

великоформатних розгорток. 

Сформовано рекомендації щодо раціонального вибору технологічних і 

параметрів конструкції засобу прорізування заготовок з гофрокартону диско-

вими інструментами для грамотного та ефективного проектування такого роду 

обладнання. 
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Результати наукових досліджень виготовлення великоформатних розгор-

ток з гофрокартону апробовано на підприємстві ПАТ «Жидачівський целюлоз-

но-паперовий комбінат», де було констатовано перспективність впровадження 

розробленого засобу. Виокремлено такі його позитивні риси, як можливість 

оперативного ефективного переналагоджування на різні формати розгорток 

шляхом використання дискових прорізувальних інструментів на рухомих каре-

тках. 

Результати дисертаційної роботи впроваджені в навчальний процес Укра-

їнської академії друкарства. Науковими розробками укомплектовані дисциплі-

ни: «Обладнання для виготовлення паковань» для студентів ОР «бакалавр» 

спеціальності 131 «Прикладна механіка»; «Методи і засоби експериментальних 

досліджень», яку вивчають студенти ОР «магістр» спеціальностей 131 «Прик-

ладна механіка» та 133 «Галузеве машинобудування» на кафедрі ККППВ Укра-

їнської академії друкарства. Лабораторні заняття з вказаних дисциплін прово-

дяться із залученням розробленого в ході виконання роботи експериментально-

го стенда. За тематикою досліджень студенти спеціальності 131 «Прикладна 

механіка» освітнього рівня «магістр» виконують курсові проекти та магістерсь-

кі роботи. 

Дані про впровадження підтверджено відповідними документами. 

 

Особистий внесок здобувача. Основні результати теоретичних і експе-

риментальних досліджень отримано здобувачем самостійно. Дослідження про-

водились за безпосередньої участі автора. Розроблено та досліджено пристрій 

для прорізання пазів в гофрокартоні ножичним різанням, проведено кінематич-

ний та енергосиловий аналіз залежно від геометричних параметрів пристрою, 

режиму роботи та параметрів гофрокартону. 

В друкованих працях, опублікованих у співавторстві, автору дисертації 

належать: розроблення та аналіз кінематичних параметрів пристрою для виго-

товлення розгорток з гофрокартону ножичним різанням [5, 8, 10, 15]; розроб-

лення та синтез комбінованого двокривошипно-повзунного механізму [4, 13]; 

розроблення методики знаходження енергосилових характеристик пристрою [2, 
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3]; створення експериментального стенда, проведення досліджень та аналіз 

отриманих результатів [1, 9, 11, 12, 14, 16]; участь у патентному пошуку, скла-

дання формули винаходу [6, 7]. 

Апробація результатів дисертації. Наукові результати дисертаційної 

роботи здобувач наукового ступеня доповідав на: звітних науково-технічних 

конференціях професорсько-викладацького складу УАД у 2017-2020 р. р.; 

XXIV Міжнародній науково-практичній конференції з проблем видавничо-

поліграфічної галузі (20 квітня 2017 р, Київ); XIV Міжнародному симпозіумі 

українських інженерів-механіків (23-24 травня 2019 р., м. Львів); XVIII Науко-

во-практичній конференції молодих вчених «Новітні технології пакування», (12 

квітня 2019 р., м. Київ); XIII Науково-практичній конференції «Пакувальна ін-

дустрія (циклічна економіка в пакуванні)», (25-26 вересня 2019 р., м. Київ); 

XXII Міжнародній молодіжній конференції «Perspectives of science and educa-

tion», (27 вересня 2019 р., м. Нью-Йорк, США); ІХ Міжнародній науково-

практичній конференції «Dynamics of the development of world science», (13-15 

травня 2020 р., м. Ванкувер, Канада). 

 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковані в 16-

ти друкованих наукових працях, у тому числі: - 2 статті у міжнародних видан-

нях (1 з яких входить в наукометричну базу SCOPUS), 3 статті опубліковані у 

фахових виданнях України з наукометричною базою Index Copernicus; розроб-

лені за участі автора механізм та пристрій для виготовлення великоформатних 

розгорток з гофрокартону захищені 2-ма патентами України на винахід; опублі-

ковано 9 праць та тез доповідей в збірниках матеріалів міжнародних та всеукра-

їнських конференцій, у тому числі 2-і за результатами участі в іноземних кон-

ференціях. 

 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі всту-

пу, п’яти розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел. Основна 

частина дисертації представлена на 140 сторінках, містить 6 таблиць і 80 рису-

нків. Загальний обсяг роботи становить 196 сторінок, у тому числі 6 додатків на 

25 сторінках і список використаних джерел з 124 найменуванням на 12 сторін-

ках. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ОГЛЯД І АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЗАСОБІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ 

РОЗГОРТОК З ГОФРОКАРТОНУ. АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ПАРАМЕТРІВ ПРИ ШТАНЦЮВАННІ КАРТОНУ ТА НАУКОВИХ 

ПОШУКІВ НОВИХ СПОСОБІВ ВИГОТОВЛЕННЯ РОЗГОРТОК ТАРИ 

 

1.1. Загальна інформація про тару з гофрованого картону 

Паковання – комплекс предметів і матеріалів, які призначені для забезпе-

чення цілісності та збереження запаковуваного продукту на етапах транспорту-

вання, зберігання, реалізації та використання (споживання) [17, 34]. 

Переміщення споживчих товарів від виробника до споживача є важливою 

складовою їх реалізації і впливає на кінцеву їх вартість. При цьому важливо за-

безпечити повне збереження кількості, якості і товарного виду продукції на 

всьому шляху її надходження від складських виробничих площ до прилавків 

магазинів [12, 18]. Для цього служить транспортна тара, основною задачею якої 

є забезпечення логістичного зв’язку між виробником та споживачем. Вона 

складається з картонного ящика 1 (рис. 1.1), який відноситься до транспортної 

тари і використовується на етапах зберігання продукції на складах і доставки її 

у відділи реалізації [21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Структура транспортної одиниці 

1 

2 

3 
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Основні вимоги до нього – міцність та жорсткість. У ньому розміщують 

групову тару 2, призначену для компактного і зручного розміщення товарів на 

полицях магазинів. Часто групова тара виконує рекламні функції. У ній знахо-

диться товар, запакований у споживчу пакувальну одиницю 3, яка після покуп-

ки супроводжує товар і полегшує зберігання і користування ним. 

Для захисту продукції від механічних, кліматичних, біологічних та інших 

впливів і забезпечення збереження її початкових властивостей при транспорту-

ванні і зберіганні застосовують різні види транспортної тари та паковань [91]. 

Поширеними матеріалами, які використовують для виготовлення транспортної 

тари, є матеріали на основі целюлози, полімерів, дерево та метал. Метал як ма-

теріал для створення транспортної тари використовують тільки у військовій 

промисловості. Дерево служить сировиною для створення ящиків і контейнерів 

для великогабаритних товарів і вантажів (промислове устаткування, прилади 

тощо), які не зустрічаються серед споживчих товарів, до яких відносять проду-

кцію наприклад харчової, фармацевтичної, кондитерської промисловості, побу-

тову техніку і ін. Для такого роду продукції застосовують тару на основі карто-

ну, гнучких полімерів та жорстких полімерів. Як показує порівняльний аналіз 

поширеності їх застосування, річний об’єм споживання паковань (одиниць) для 

харчової продукції і напоїв в Україні такий: тара на основі картону – 728,3 млн., 

гнучка полімерна тара – 529 млн., жорстка полімерна тара – 216,1 млн. [34]. У 

перерахунку на масу, об’єм спожитої гофротари протягом року становить 261,2 

тис. т, тари з гнучких полімерів – 21,4 тис. т, а з жорстких полімерів – 7,9 тис. т. 

Це свідчить про переважаючу частку тари на основі картону серед усіх інших 

транспортних пакувальних засобів, що можна пояснити низкою позитивних 

якостей, які притаманні тарі з гофрокартону. 

Переваги гофротари [121]: 

- невелика власна вага, порівняно з тарою з пластику і дерева, що  дозволяє 

полегшити процес вантаження-вивантаження товару, та заощадити паль-

не при логістичних операціях; 

- невисока собівартість, особливо порівнюючи з тарою з жорсткого пласти-

ку або дерева; 
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- компактність – тару з гофрокартону поставляють на підприємства, де її 

заповнюватимуть продукцією, в складеному плоскому вигляді, а збира-

ють в об’ємні ящики безпосередньо перед їх заповненням; 

- можливість відтворення поліграфічних технологій, в тому числі застосу-

вання багатоколірного друку. Є можливість реалізовувати офсетний, тра-

фаретний, флексографічний друк і ін.; 

- універсальність та багатофункціональність – можливість застосування 

для перевезення товарів з різноманітними властивостями, таких як харчо-

ві продукти, побутова техніка, одяг, меблі і ін.; 

- природня відтворюваність сировини для гофротари у навколишньому се-

редовищі, значно менший вплив на екологію, порівняно з тарою з пласти-

ку. Також можливе повторне використання сировини, наприклад для ви-

готовлення макулатурного картону. 

До недоліків транспортної гофротари можна віднести її високу газо- і во-

логопроникність [16, 90]. Цю проблему можливо частково вирішувати застосу-

ванням ламінування поверхні картону. Також одним з мінусів гофротари вва-

жається недостатня її міцність та жорсткість, що обмежує висоту стапелювання 

транспортних палет. Крім того, показники жорсткості гофрокартону суттєво 

знижуються при тривалому зберіганні, особливо у середовищі з надмірною во-

логістю повітря. 

Незважаючи на те, що транспортна тара з гофрокартону ще далека від до-

сконалості, список її переваг явно перевищує число недоліків. Широке застосу-

вання гофротари, її низька вартість і можливість утилізації без нанесення шко-

ди навколишньому середовищу дозволяють виробникам такого виду паковань 

постійно створювати нові зразки тари та успішно їх реалізовувати в різних га-

лузях народного споживання. 

Структура розподілу підприємств, які спеціалізуються на роботі з гофро-

картоном, говорить про їх значну кількість на теренах України. На виробництві 

тари з гофрокартону спеціалізуються понад 150 підприємств, які рівномірно 

розподілені по всій території України [68]. Окрім того, можна стверджувати 

про нарощування обсягів продукування ящиків з гофрокартону через зростання 
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попиту [44, 28]. На основі викладеного можна зробити висновок про важливість 

створення наукових передумов для розроблення і провадження нового облад-

нання для підвищення ефективності роботи підприємств галузі. 

 

 

1.2. Структура та вимоги до гофрокартону як пакувального матеріалу 

Термін «картон» визначає ряд матеріалів на основі паперу, серед яких [78, 

98, 114]: 

- багатошаровий коробковий картон (хром-ерзац, FBB, GC або UC),  

- чистоцелюлозний крейдований картон з біленої целюлози (SBB, SBS або 

GZ), 

- чистоцелюлозний крейдований картон з невибіленої целюлози (SUB або 

SUS), 

- макулатурний крейдований картон (WLC, GD, GT або UD), 

- некрейдовані макулатурні види картону, 

- ламіновані види картону. 

Для отримання картону волокнистий матеріал (деревину, вторинну сиро-

вину з паперу або їх суміш) перетворюють в целюлозну масу. Цю целюлозну 

масу потім відбілюють і обробляють в папероробної машині, в результаті чого 

отримують картон, що складається з одного або декількох шарів, який іноді 

крейдують для підвищення якості поверхні і зовнішнього вигляду. 

Межа щільності, вище якої папір вважається картоном, зазвичай стано-

вить близько 160 г/м2; це мінімальний рівень, при якому волокнистий матеріал 

стає досить жорстким і твердим для того, щоб з нього можна було виготовити 

картонне паковання, контейнер чи іншу конструкцію, стійку до зовнішніх 

впливів. 

Картон використовують в основному в пакувальної промисловості для 

виготовлення різних типів пачок, контейнерів, складних коробок. Для спожив-

чої картонної тари зазвичай використовують картон з граматурою від 200 до 

600 г/м2, або товщиною від 350 до 800 мікрон [98, 118]. 
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Гофрований картон виготовляють шляхом з'єднання лайнера та флютингу 

в гофропресі для виробництва двошарового гофрованого картону. Лайнери – 

плоскі шари – можуть являти собою макулатурний папір, тест-лайнер або 

крафт-лайнер і відповідно матимуть коричневу або білу поверхню, яка може 

бути крейдованою або напівкрейдованою залежно від передбачуваної області 

застосування. Флютинг – основа для гофрування – зазвичай являє собою маку-

латурний папір. 

У гофропресі під дією високих температур, пари в результаті роботи гоф-

ровалів флютинг зазнає деформації, після чого до нього приклеюється лайнер. 

В результаті виходить двошаровий картон – основний складовий елемент для 

виробництва всіх видів гофрокартону. Двошаровий картон застосовується у 

своєму початковому вигляді для деяких завдань, таких як каширування, проте 

зазвичай він з'єднується з додатковими лайнерами і флютингами, в результаті 

чого отримують тришаровий гофрокартон (двошаровий картон плюс топ-

лайнер), п'ятишаровий гофрокартон (тришаровий картон плюс двошаровий ка-

ртон) або багатошаровий гофрокартон (варіанти поєднання всього перерахова-

ного вище). 

Товщина гофрокартону буде залежати від висоти флютингу, створювано-

го гофропресом, і використовуваного поєднання флютингів. Вона може варію-

ватися від 0,5 мм для найтоншого картону до 15 мм (а іноді і більше) для най-

товстішого. Найбільш поширені граматури знаходяться в діапазоні від 80 г/м2до 

300 г/м2, проте іноді може застосовуватися більш легкий чи важкий картон. 

 

Марки гофрокартону 

Марку гофрованого визначають два основних параметри: сировина, що 

використовується для виробництва і кількість шарів. Залежно від кількості ша-

рів розрізняють такі види гофрокартону. Двошаровий гофрокартон – складаєть-

ся з одного плоского і одного гофрованого шарів, широко використовується для 

виготовлення вкладок в гофроящики, а також для виробництва упаковки неве-

ликих товарів і рекламних POS-матеріалів. Тришаровий гофрокартон - склада-

ється з двох плоских і одного гофрованого шару. Йому відповідають марки Т-
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22 - Т-27, які використовують для виробництва тари та допоміжних пакуваль-

них засобів, призначених для упаковки продукції, що не сприймає статичне на-

вантаження [100]. 

П'ятишаровий гофрокартон - складається трьох плоских (двох зовнішніх 

та одного внутрішнього) і двох гофрованих шарів. Цей картон марок П-32 - П-

34 застосовують для виготовлення транспортної тари для продукції, яка має по-

требу в високому ступені захисту від механічних пошкоджень, а також для ви-

робництва великогабаритної гофротари. Гофрований картон марки П-35 вико-

ристовують для виготовлення міцної і жорсткої тари. Семишаровий гофрокар-

тон (складається з трьох гофрованих і чотирьох плоских шарів) відрізняється 

високою міцністю, тому його можна використовувати для упаковки великога-

баритних товарів, запчастин, лікеро-горілчаної продукції в скляних пляшках. 

Залежно від висоти гофрованого шару розрізняють наступні профілі гоф-

рокартону: 

- великий (профіль А) - має висоту хвилі 4,6-5,2 мм. Використовується для 

виробництва тари для крихкої і м'якої продукції, а також виготовлення 

вкладишів; 

- дрібний (профіль B) - має висоту хвилі 2,5-3,2 мм. Використовується для 

виробництва тари для кондитерських виробів і побутової хімії; 

- середній (профіль С) - має висоту хвилі 3,6-4,3 мм. Цей тип картону є уні-

версальним пакувальним матеріалів для різних видів продукції; 

- мікрогофрокартон (профіль Е) - має висоту хвилі 1,1-1,7.мм. З нього можна 

виготовляти споживче паковання практично будь-яких розмірів і форми, а 

також наносити різні види друку. Він має меншу товщину і міцність в порі-

внянні з марками B і C, тому використовується для запакування більш лег-

ких товарів. 

 

1.3. Методи і способи виготовлення розгорток гофрокартонних паковань 

Технологічний процес виготовлення тари з гофрокартону проходить бага-

то етапів. Ключовим серед них є виготовлення картонної розгортки – напівфаб-
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рикату, у якому сформовано контури клапанів дна і кришки та розмічено шля-

хом утворення бігів лінії, по яких в подальшому буде сформовано об’ємну при-

зматичну конструкцію. Після виготовлення розгортки її складають вдвоє та 

скріплюють у зоні з’єднувального клапана клеєм або дротяними скобами. Для 

заповнення такого ящика продукцією необхідно його розкрити та сформувати з 

клапанів дно. 

Виготовлення розгорток з гофрокартону можливе декількома способами, 

кожен з яких ґрунтується на різних принципах розділення структури гофрокар-

тону при виготовленні клапанів коробок і ящиків (рис. 1.2). Перший спосіб 

(рис. 1.2 а) лежить в основі технології штанцювання [67] – найпоширенішої на 

даний час при виготовленні розгорток майбутніх пачок, коробок та ящиків. 

Штанцювання супроводжується найбільшими технологічними зусиллями. 

Причиною є ефект розклинювання – висікальна лінійка 1, розділяючи волокна 

гофрокартону 2, займає їх місце. Суцільна основа 3 не дозволяє «берегам» про-

різу зміститися вниз, тому лінійка стискає краї берегів А і Б. У результаті тех-

нологічні навантаження висікання є сумою сил від розділення волокон і пресу-

вання країв прорізу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другий спосіб розділення шарів гофрокартону [67, 71] (рис. 1.2 б) базу-

ється на принципі вирубування. Різальний інструмент 1 при різанні опускається 

нижче основи розміщення гофрокартону 2 і взаємодіє з контрножем 3 для за-

1 1 
1 

2 

2 2 

3 
А 

Б 

3 

4 3 А 

Б 4 

а) б) в) 

Рис. 1.2. Способи розділення шарів гофрокартону при виготовленні 

клапанів гофротари 
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безпечення високої якості різанні. З протилежного боку від контрножа розмі-

щено основу 4, яка утворює з ним паз, в котрий потрапляє інструмент 1. У паз 

також частково відгинається сторона прорізу, що дозволяє позбутися ефекту 

розклинювання. Внаслідок цього технологічні навантаження при вирубування в 

рази менші, ніж при висіканні. 

При третьому способі [65] (рис. 1.2 в) прорізний інструмент 1, на відміну 

від перших двох, має не зворотно-поступальний, а обертовий рух. При різанні 

гофрокартону 2 його різальна крайка взаємодіє з боковою стороною пазу в ос-

нові 3 для забезпечення високої якості різання. Обертовий рух інструмента на-

вколо осі 4 дозволяє створити умови, при яких він контактує з гофрокартоном 

не відразу по всій довжині різальної кромки, а на відрізку АБ, довжина якого 

залежить від товщини гофрокартону і кута нахилу інструмента. Обмежена дов-

жина відрізка контакту інструмента і гофрокартону забезпечує значне змен-

шення технологічних навантажень порівняно з способами, де інструмент мит-

тєво врізається в матеріал по всій довжині різальної крайки [66]. 

Аналізуючи три розглянуті способи, варто зазначити, що реалізація пер-

шого можлива за наявності штанцювальної форми – оснастки, яка може вклю-

чати комплекс інструментів для висікання, бігування, перфорування, рицюван-

ня, холодного тиснення. Штанцформа дозволяє виготовляти розгортки тари 

найскладнішої конфігурації з великою кількістю складних елементів криволі-

нійної форми, що є беззаперечною перевагою способу. Проте, висока вартість 

такої форми і придатність її тільки для конкретного замовлення виливаються в 

недолік. Перевагою двох інших способів є: 

- відсутність необхідності залучення штанцформи, що дозволяє провести уні-

версалізацію вирубних та прорізних інструментів та здешевити процес ви-

готовлення розгорток паковань; 

- на порядок нижчі навантаження завдяки введенню контрножа та різання на 

обмеженому відрізку. 

Незважаючи на переваги, ці способи мають недолік. При штанцюванні 

технологічні операції виконують лінійки, яким можна надати як завгодно скла-

дної конфігурації. Наявність вирубного або прорізного інструменту не дозволяє 
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виконувати елементи розгорток складної криволінійної конфігурації. Транспор-

тна тара з гофрокартону у переважній більшості представлена ящиками приз-

матичної форми з прямокутними клапанами. Тому при її виготовленні згадані 

недоліки не такі суттєві, ніж при виготовленні споживчого паковання. 

Враховуючи недоліки способу штанцювання і недостатній розвиток нау-

кових та інженерних напрацювань щодо впровадження двох інших способів 

виготовлення розгорток картонної тари, можна спрогнозувати, що в подальшо-

му способам вирубування і ножичного вирізування буде приділена значна увага. 

 

 

1.4. Обладнання для виготовлення розгорток гофрокартонних паковань 

Як було згадано раніше, технологія штанцювання на даний час набула 

найбільш широкого застосування. Побудова обладнання для її реалізації при 

виготовленні розгорток тари з гофрокартону можлива з застосуванням таких 

варіантів взаємодіючих поверхонь: площина-циліндр, площина-площина, цилі-

ндр-циліндр (рис. 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В плоско-циліндровому обладнанні (ПЦ), яке працює за принципом кон-

тактування поверхонь площина-циліндр (рис. 1.3 а) штанцформа 1 в талері 2 

рухається зворотно-поступально, а тиск створює циліндр 3. Внаслідок такої по-
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Рис. 1.3. Схеми побудови штанцювального обладнання за характером 

контактуючих поверхонь: 1 – штанцювальна форма, 2 – елемент, до якого 

кріпиться форма, 3 – елемент, який створює тиск, 4 – напівфабрикат 
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будови при штанцюванні є прямий і зворотний ходи талера. При прямому ході 

напівфабрикат 4 кладуть на штанцформу, а при її переміщенні циліндр протис-

кує його через інструменти форми. Далі відштанцьований напівфабрикат зні-

мають, а штанцформа повертається у початкове положення. У тигельному варі-

анті обладнання (Т) взаємодія площина-площина [117] (рис. 1.3 б) передбачає 

миттєве контактування натискної плити 3 по всій поверхні штанцформи. Для 

цього напівфабрикат 4, який подають у зону штанцювання, повинен здійснити 

зупинку. Побудова обладнання за ротаційною схемою (Р) циліндр-циліндр 

[123] (рис. 1.3 в) вимагає монтування штанцювальних інструментів 1 на повер-

хні циліндра 2, в той час, як інший циліндр 3 у ході зустрічного обертання 

створює тиск. 

Проаналізуємо розглянуті варіанти побудови обладнання за такими кри-

теріями: швидкодія, складність реалізації, величина технологічних наванта-

жень. Найменша швидкодія за варіантом ПЦ (рис. 1.3) через наявність холосто-

го ходу, а варіант Р характеризується найвищою продуктивністю завдяки реалі-

зації безупинного ротаційного штанцювання. Продуктивність варіанту Т значно 

перевищує ПЦ, але через потребу в зупинці напівфабрикату при штанцюванні 

поступається ротаційному Р. Найвища складність і вартість реалізації за варіан-

том Р через необхідність розміщувати інструменти на поверхні циліндра. Ниж-

ча складність присутня в обладнанні Т, а наявність двох площинних ділянок 

контакту породжує потребу в тривалій приладці для вирівнювання тиску по 

всій площі контакту. Найпростіше реалізовувати і налагоджувати роботу обла-

днання за варіантом ПЦ, оскільки штанцформа плоска, а натиск регулюється по 

обмеженій площі. Технологічні навантаження найнижчі при реалізації облад-

нання Р через обмежені площу одночасного контакту інструментів і напівфаб-

рикату. Найбільші навантаження виникають в тигельному обладнанні Т через 

миттєвий одночасний контакт всіх інструментів штанцформи з напівфабрика-

том, що і є його основним недоліком. Плоско-циліндрові преси застосовують 

для продукування розгорток обмеженими тиражами, а використання ротацій-

них може бути економічно виправданим тільки за умови масових тиражів. Пло-

ске штанцювання реалізовує значний спектр різноманітного обладнання, від 
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напівавтоматизованого з ручною подачею заготовок до високопродуктивних 

автоматів, оснащених додатковими модулями для забезпечення повного циклу 

виготовлення розгорток. 

Тигельні преси для штанцювання бувають легкої та важкої серій. Зазви-

чай вони функціонують з ручною подачею та виведенням відштанцьованих на-

півфабрикатів. Найбільші з них досягають формату 1600×2000 мм і розвивають 

технологічне зусилля до 500 тонн, наприклад модель SimplaCutter VIIF (Іспа-

нія) [99]. Такі преси працюють наступним чином. Напівфабрикат 1 (рис. 1.4) 

встановлюють на тигель 2, який знаходиться у крайньому горизонтальному по-

ложенні, і вирівнюють до упорів 3. Привод 4, який розташований на станині 5, 

через кривошип 6 і шатун 7 переміщує тигль до опорної плити 8, на якій вста-

новлено штанцювальну форму 9, у результаті чого напівфабрикат контактує з 

формою під тиском і відбувається штанцювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тигель отримує складний рух завдяки кулісі 10, що контактує з роликом 

11 і обкочуванні колодкою 12 поверхні станини. Такий рух дозволяє тиглю ко-

ливатися на значний кут для забезпечення зручності подачі картонних загото-

вок і підходити до штанцформи прямолінійно для забезпечення рівномірного 

одночасного контактування її інструментів з картоном. 
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Рис. 1.4. Принципова схема тигельного штанцювального преса 
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Штанцювальні автомати, представлені на ринку такими фірмами як Bobst 

(Швейцарія), Heidelberg (Німеччина), Yawa (Китай), Kama (Німеччина), Brausse 

(Китай), Iberica (Іспанія) можуть бути оснащені додатковими вузлами для ви-

конання допоміжних операцій і утворення завершеного циклу виготовлення 

розгорток паковань. Автомат Bobst Expertcut укомплектований пневмомеханіч-

ним самонакладом, транспортувальною системою напівфабрикатів та склада-

ється з комплексу секцій, які забезпечують повний комплекс виготовлення роз-

горток картонних паковань [101]. Такі преси працюють таким чином. У першій 

секції А (рис. 1.5) відбувається штанцювання задрукованого аркуша 1. У секції 

Б пробивними інструментами з відштанцьованого аркуша відділяють фрагмен-

ти ділянок картону 2, залишаючи тільки переднє поле, за яке аркуш утримують 

захоплювачі при його переміщенні між секціями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У секції В відбувається відділення переднього поля 4 від аркуша, руйну-

вання з’єднувальних мостиків між картонними розгортками 3 та стапелювання 

їх в індивідуальні стоси. 

Ротаційне обладнання для виготовлення розгорток картонної тари пред-

ставлене на ринку такими виробниками, як BOBST (Швейцарія), моделі FFG 

24-24, DR650; Gammerler Mashinenban (Німеччина), модель UE-510; Текмо (Іта-

Рис. 1.5. Технологічна схема виконавчих секцій автомата Bobst Expertcut 
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лія), моделі R-2300, STAG-2. Подібне обладнання випускають також фірми 

Mabius Martin Staley (США), Maramatsu Ward (Японія). 

Розглянуте обладнання має недоліки. Реалізація технології плоского шта-

нцювання можлива тільки при забезпеченні значних робочих навантажень 

(300…500 тонн). Складнощі процесу приладки та зростання робочих тисків при 

збільшенні площі контакту обмежує його формат. Тому це обладнання нераціо-

нально, а в деяких випадках неможливо використовувати при виготовленні роз-

горток великогабаритної тари з багатошарового гофрованого картону. Ротацій-

не обладнання дуже дороге в реалізації за рахунок складних циліндричних 

штампів, дуже чутливе до точності приладки. 

Для виготовлення розгорток великогабаритної тари з гофрованого карто-

ну застосовують також висікально-просікальне обладнання, яке ще називають 

слотерами. Вони працюють за двома принципами: площинним і ротаційним. 

У площинних слотерах відбувається поетапне утворення у картонній роз-

гортці 1 пари прорізей для клапанів та бігувальної канавки між ними [108]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Це виконує комплексний інструмент, який складається з пари бокових рі-

зальних крайок 2, середньої бігувальної з радіусом заокруглення 3 і рухається 

Рис. 1.6. Принципова схема роботи площинного слотера 
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зворотно-поступально у напрямних 4. Для утворення якісних клапанів навпроти 

різальних крайок під розгорткою розташовують контрножі 5, а навпроти бігу-

вального інструменту під розгорткою знаходиться бігувальна матриця. 

У поперечному напрямку бігувальні канавки отримують після контакту з 

дисковим ротаційним інструментом (на рис. 1.6 не показано) до або після вико-

нання просікання. 

Недоліком такого обладнання є невисока продуктивність його роботи. 

Виконання просікання і бігування відбувається при зупинці заготовки та в чо-

тири етапи при виготовленні стандартного чотириклапанного ящика з гофрока-

ртону. 

У ротаційних просікальних машинах (рис. 1.7) технологічну операцію 

утворення прорізей для клапанів і бігувальних ліній у заготовках гофрокартону 

1 виконують комбіновані дискові інструменти 2, які розташовані на валах 3 і 4, 

що обертаються назустріч [113]. Вони поділені на сектори, у яких оснащені різ-

ними інструментами, такими як різальні ножі А, бігувальні сектори Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ножі складаються з двох дискових різальних крайок з боковим односто-

роннім загостренням. Ці крайки щільно контактують з боковими ділянками ци-

ліндричного контроножа В для забезпечення розрізання гофрокартону з висо-

кою якістю. Також дискові ножі закінчуються спільною перпендикулярною 

2 

3 

1 

4 

5 А А 

Б 

Б 

В 

Г 

Рис. 1.7. Принципова схема роботи ротаційного слотера 
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кромкою 5, яка завершує процес утворення прорізі між клапанами. Бігувальні 

сегменти контактують з відповідними заглибленнями Г у контрножі в ході їх 

синхронного обертання. Почергове вступання у дію сегментів, що відповідають 

за прорізання і бігування гофрокартону дає змогу виконувати виготовлення го-

фротари безупинним методом, що значно підвищує продуктивність такого об-

ладнання. Проте, основним недоліком є складність переналагодження облад-

нання залежно від зміни розмірів картонних ящиків. Для цього необхідно змі-

нювати кутове охоплення прорізних і бігувальних інструментів. Тому застосу-

вання такого роду устаткування є виправданим при великотиражному виробни-

цтві, яке, враховуючи специфіку використання гофротари, зустрічаються нечас-

то. 

У найближчій перспективі виготовлення тари з гофрованого картону су-

проводжуватиметься такими тенденціями, як орієнтування на створення нових, 

оптимізованих, економічно ефективніших зразків паковань, більша увага до по-

треб конкретних виробників продукції, прагнення до мінімізації відходів [35]. 

 

1.5. Аналіз наукових досліджень в області виготовлення розгорток 

картонної тари 

Враховуючи широке застосування тари з картону у повсякденному житті і 

відповідно її роль у побуті, багато науковців у різний час займалися питаннями 

підвищення якісних і кількісних показників при її виготовленні. Узагальнено 

наукові пошуки можна поділити на два напрямки. В одному увагу приділено 

вдосконаленню процесу виготовлення тари за рахунок впровадження в техно-

логію нових способів виконання операцій при виготовленні картонних розгор-

ток. 

Другий напрям присвячено вдосконаленню технічної сторони існуючих 

технологій, зокрема штанцювання як найбільш розповсюдженої, за рахунок 

пропозиції нових науково обґрунтованих рішень в існуючому обладнанні. 

У праці [70] науковці І. І. Регей і Г. Ю Бабяк пропонують пристрій для 

виготовлення розгорток картонних паковань способом безмарзанного різання. 
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У ньому прорізування картону 1 (рис. 1.8) для виготовлення клапанів відбува-

ється ножами 2 і 3, які переміщуються назустріч і леза яких нахилені під кутом 

до горизонтальної площини. Привод ножів забезпечують пара кривошипно-

повзунних механізмів 4 і 5, синхронний рух яких відбувається завдяки зачеп-

ленню пари зубчастих коліс 6 і 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтез механізму здійснено на основі поліноміальної залежності [70] 

04833,1733,3733,5 234  rrrr  (1.1) 

де r – радіус кривошипа механізму, дає можливість отримати дані співвідно-

шень розмірів його ланок для картонних розгорток з визначеним співвідношен-

ням сторін. Ці результати відображені у табл. 1.1 

Таблиця 1.1 

Відносні значення розмірів ланок механізму привода похилих ножів 

h/b r l e З’єднання ланок  

механізмів 

4 0,456 2,238 0,891 пряме 

2 0,474 1,081 0,303 пряме 

1 0,464 1,577 0,556 перехресне 

 

2 3 

1 

4 5 

6 7 

Рис. 1.8. Принципова схема пристрою виготовлення картонних розгорток 

способом безмарзанного різання 
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Досліджений в розглянутій роботі пристрій має недолік. Контакт похилих 

ножів з картоном забезпечується з появою вил тертя ковзання, що надає додат-

кове навантаження на привод і може негативно вплинути на якість різання при 

роботі з гофрокартоном. Це недолік можна усунути шляхом заміни у контакту-

ючих парах тертя ковзання на тертя кочення (використання дискових різальних 

інструментів). 

У праці [4] досліджено процес виготовлення клапанів картонних паковань, а 

саме етап формування з’єднувального клапана. Для цього запропоновано (рис. 

1.9) гільйотинний ніж 1, що розрізує картон 2 шляхом контакту з контрножем 3. 

Вертикальний рух ножу надає планка 4, що нахилена під визначеним кутом β 

до горизонталі. Планка, переміщуючись в горизонтальних напрямних 5, конта-

ктує з ножем і переміщує його вниз. При зворотному русі планки ніж у почат-

кове положення повертає пружина 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залежність, отримана у роботі, дозволяє оцінити навантаження, необхідні 

для урухомлення виконавчого вузла при застосуванні такого способу [Б–11]: 
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 2sin2cos15,0 0  (1.2) 

де q – погонне зусилля різання картону, Δ – товщина картону, Δі – глибина 

проникнення ножа у картон, α – кут нахилу різальної крайки ножа до поверхні 
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Рис. 1.9. Принципова схема пристрою виготовлення елементів картонних 

розгорток способом безмарзанного різання 
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картону, β – кут нахилу натискної планки у напрямку переміщення каретки, h0 – 

монтажна деформація пружини, hi – деформація пружини, спр – жорсткість 

пружини, Fін – сила інерції каретки, f – коефіцієнт тертя у парі натискна планка-

інструмент. 

Проте, при застосуванні цього способу притаманний недолік, пов’язаний 

з значними силами тертя, які виникають у контактуючих поверхнях, що приз-

водить до інтенсивного їх зношування. 

Дослідженням процесів штанцювання розгорток з картону значну увагу 

приділяє науковець Shigeru Nagasawa з університету Nagaoka University of 

Technology (Японія). У працях [107, 110] він з науковцями Darulihsan A. Hamid, 

Yasushi Fukuzawa і ін. запропоновано метод регулювання тиску висікальної лі-

нійки при штанцюванні картону. Дослідження проведено для основи форми з 

пружного комбінованого матеріалу з шаром твердих видів гуми та високовуг-

лецевого леза висікального ножа з центральним кутом загострення. 

Проведені у цій праці дослідження сформували результати, які уможли-

вили розроблення методики вимірювання характеристик регулювання тиску у 

парі плита-висікальна лінійка, обґрунтування залежності між зусиллями висі-

кання і частотним спектром вібрування лінійки при миттєвому вдарянні в кар-

тон. Вони потрібні для аналізу явищ, що виникають на вершині різальної край-

ки висікального ножа леза під час штанцювання, адже впливають на якість 

отриманих контурів розгорток і якість паковання в цілому [118, 122]. Одне з 

них – раннє пошкодження профілю різальної крайки при її вершині, що приз-

водить до різниці висоти леза і, як наслідок недорізання картону та зниження 

якості штанцювання. 

Рисунок 1.10 ілюструє модель опору різання картону у результаті отри-

мання деформацій з боку висікального леза. У результаті експерименту було 

встановлено, що процес руйнування картону відповідає поведінці картону в ре-

зультаті залишкових реакцій на навантаження fC1 або fC2. Коли з’являється дро-

блення вершини леза, картон не прорізається належним чином вздовж поздов-

жнього напрямку крайки. 
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Проте, у роботі не проаналізовано характер взаємодії висікальної лінійки 

з гофрованим картоном. Явища, які супроводжують таку взаємодію, відрізня-

тимуться за рахунок наявності порожнин між шарами та меншої їх щільності, 

порівняно з картоном типу хром чи хром-ерзац. 

Дослідження, проведені науковцями Sadamoto Akira, Yamaguchi Takashi, 

Nagasawa Shigeru в працях [120, 124], спрямовані на аналіз звукових коливань, 

які супроводжують процес штанцювання. Штанцювання передбачає практично 

миттєве виконання таких операцій, як висікання чи бігування. Особливості ви-

сікання не передбачають наявності контрножів як контактуючих з висікальни-

ми лінійками елементів. Тобто, при руйнуванні картону висікальними лінійка-

ми мають місце два фактори. Перший – безпосереднє руйнування волокон кар-

тону внаслідок контакту з загостреними крайками інструментів. Другий – на-

дання пластичних деформацій картону в зонах контакту з різальними крайками 

(ділянка А на рис. 1.11). 

Як видно з рисунку 1.11, наявність суцільної контрплити 1 з протилежно-

го боку від висікальної лінійки 2 при її зануренні у товщу картонної розгортки 

3 унеможливлює відгинання картону від різальної крайки. Область розгортки А 

Рис. 10. Модель пружнодеформованого стану при штанцюванні 
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у зоні різання заповнює лезо лінійки і деформує картон. Стиснутий картон 

щільно охоплює висікальні лінійки і саме тому для їх вивільнення служать еже-

кторні подушки 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потреба у стискуванні картону у зоні висікання породжує потребу у за-

безпеченні додаткових технологічних зусиль. Тому висікання потребує значно 

вищих навантажень, ніж при таких способах, як просікання чи ножичне вирізу-

вання [65], де картон не зазнає стиску, а відхиляється від леза. 

Особливу увагу дослідженню фізико-механічних властивостей картону 

приділили науковці E. Kibirkštis, та A. Kabelkaitė [112]. Вони досліджували такі 

механічні характеристики паперу та картону як сила руйнування, напруження 

та ступінь деформації, а також вплив на них таких факторів, як процеси друку-

вання (односторонній чи двосторонній), лакування чи наявність різних дефектів 

поверхні. На графіках рис. 1.13 відображено характер і величину руйнівних зу-

силь двох типів картону масою квадратного метра 300 г. Крива 1 відповідає 

звичайному картону без додаткових покриттів, крива 2 – цей же картон з нане-

сеним друком. Крива 3 – картон з крейдованим покриттям, крива 4 – цей же ка-

ртон з нанесеним друком. Аналіз графіків говорить про те, що на міцнісні хара-

ктеристики картону нанесені поліграфічні технології впливають значно менше, 

ніж додаткові включення, як наприклад крейдований шар. 

За результатами публікації встановлено, що одностороннє та двостороннє 

друкування, а також лакування мають незначний вплив міцнісні на характерис-

тики картону. 

а) б) 

Рис. 1.11. Схема процесу руйнування картону при висіканні 
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Нерівномірна товщина картону, відшарування покритих крейдованих ша-

рів під час друкування та напрямок волокон значно більше впливають на вели-

чини напружень руйнування. 

Розглянуті дослідження досить повно розкривають поведінку картону при 

його обробці. Проте, у цих дослідженнях не приділено увагу гофрованому кар-

тону, для якого описані параметри будуть відрізнятися, враховуючи його шару-

вату структуру. 

Для розрахунку зусиль розрізання листового матеріалу відомою є залеж-

ність [19]: 
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tgk
kkP , (1.3) 

де k1 = 1,2 – коефіцієнт, який враховує збільшення сили різання при затупленні 

ножів у процесі тривалої роботи обладнання; k2 = 1,25 – коефіцієнт, який врахо-

вує появу бокового зазору між ножами упродовж експлуатації обладнання; τmax 

– максимальне дотичне напруження різання (зсуву) для матеріалу; 
â

k



 max

3
 – 

коефіцієнт, який дорівнює відношенню максимального напруження зсуву до 

Рис. 1.13. Графіки руйнівних напружень картону масою 

квадратного метра 300 г 
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межі міцності матеріалу; εН – коефіцієнт надрізу, який характеризує момент за-

кінчення різання матеріалу і початок його розриву, для різних типів матеріалів 

визначається експериментально; α – кут різання, тобто кут нахилу ріжучої кро-

мки дисків А1А2 до площини матеріалу (рис. 1.14); Δ – товщина матеріалу, що 

піддається різанню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залежність, наведена у роботі [19], коректно описує взаємодію дискових 

різальних інструментів з матеріалами однорідної структури, як, наприклад, лис-

това сталь. Проте, для матеріалів, у яких чітко виражена анізотропія властивос-

тей, а також шарова структура, визначення навантажень розкрою за такою ме-

тодикою буде некоректним. 

У праці [11] досліджено кінематичні параметри процесу різання книжко-

вих блоків дисковими ножами. На основі розроблених розрахункових схем 

(рис. 1.15) наведено залежності для аналізу дійсних кутів різання обертовими 

ножами: 

   22
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Результат проведених у роботі аналітичних розрахунків відображений у 

вигляді залежностей для визначення величини дійсних швидкостей різання: 
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Рис. 1.14. Схема до визначення зусилля розкроювання листового матеріалу 
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і дійсних кутів різання книжкових блоків: 
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Проведені у роботі дослідження кінематики процесу різання книжкових 

блоків дисковими ножами створюють передумови для визначення оптимальних 

режимів різання. Це забезпечить умови обробки блоків при мінімальних дійс-

них кутах різання. Проте, дослідження не розкривають питання оцінки затраче-

ної потужності на виконання вібраційної обрізки книжкових блоків. 

У праці [119] досліджено параметри траєкторії руху різальної крайки ди-

скового ножа під час різання книжкових блоків. У статті акцентовано на особ-

ливостях застосування дискового обертового ножа, що призводить до змен-

шення фактичного кута різання та підвищує ефективність обробки. Стаття при-

Рис. 1.15. Розрахункові схеми до аналізу кінематики процесу різання 

дисковими ножами: без вібрацій (а), з вібраціями (б) 
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свячена дослідженню траєкторії руху та аналізу пройденого шляху, який долає 

лезо дискового ножа в процесі обрізки книжкових блоків. Результати проведе-

них досліджень відображають вплив швидкості подачі книжкового блока та ві-

дношення швидкості лінійного ножа до вхідної швидкості подачі на зміну без-

розмірної довжини різання. Проте, в даній праці не відображено як досліджува-

ні змінні параметри різання впливають на зміну навантажень у приводі диско-

вого ножа. 

У праці [76] досліджено механіку руйнування картону при ножичному рі-

занні з використанням гострого ножа та тупого контрножа. Розроблено схему 

взаємодії різальних інструментів з картоном та розподіл навантажень при за-

стосуванні гострого ножа і тупого контрножа. На основі розрахункової схеми 

виведено вираз для аналітичного визначення лінійних зусиль залежно від тех-

нологічних параметрів: 
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 (1.7) 

У наведеній залежності фігурують величини, що стосуються оброблюва-

ного матеріалу, а саме ][,,,,,
зст

hhnE  , а також різального інструменту і його 

особливостей конструкції: f,, . Проте, наведена залежність описує характер 

навантажень при взаємодії картону з прямолінійним інструментом. 

Відомим є також спосіб виготовлення картонних розгорток [77], при яко-

му технологічну операцію виконує натискний сегмент певного радіуса, що об-

кочує штанцювальну форму, встановлену на плоскій основі. У працях [72, 73, 

116] автори обґрунтували конструкцію пристрою з натискним сегментом, про-

вели аналітичні дослідження, на основі яких встановили раціональні параметри 
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його функціонування і сформували рекомендації щодо співвідношень розмірів 

його складових елементів. Проте, цей спосіб ґрунтується на застосуванні тільки 

штанцювальної форми як виконавчого інструмента. 

У праці [86] запропоновано та описано новий спосіб виготовлення кар-

тонних розгорток ножичним різанням, проаналізувано параметри вирізувально-

го інструмента, що складається з рухомого кругового прорізувального ножа і 

нерухомого протиножа, на якому зафіксована картонна заготовка. Геометрія 

вирізувального інструмента характеризується такими параметрами: r – відстань 

від осі обертання ножового вала до центра дуги ножа О1; R – радіус дуги ножа; 

δ – кут загострення ножа; b – відстань від осі обертання ножового вала О до по-

переднього поля картону; h – товщина картону. Метою дослідження, проведе-

ного автором, було виявлення впливу цих параметрів на процес ножичного 

способу вирізування картонних розгорток з використанням кругового вирізува-

льного ножа. У результаті проведених аналітичних досліджень було встановле-

но залежність для визначення дійсного кута різання: 
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Аналіз, проведений на основі наведеної залежності, показав, що із збіль-

шенням кута повороту прорізувального ножа дійсний кут різання зростає, при-

чому максимального значення набуває при куті повороту φ = 90°. Крім того, у 

роботі визначено вплив геометричних параметрів різального вузла на процес 

різання картону круговим прорізувальним ножем. Рекомендовано найбільш ра-

ціональні геометричні параметри різального вузла. Розглянутий спосіб володіє 

перевагою з точки зору мінімізації навантажень, проте його нераціонально за-

стосовувати для виготовлення великоформатних розгорток з гофрокартону. У 

такому випадку дисковий інструмент буде значних розмірів. 

У дисертаційній праці [81] здобувач зосередив наукові пошуки на підви-

щенні ефективності технологічного процесу в плоских штанцювальних пресах. 

В ній розкрито фізичну суть процесу руйнування волокон картону при висікан-
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ні, оцінено зусилля, що супроводжують цей процес і фактори впливу на них. 

Автор вивів аналітичну залежність для визначення зусиль висікання залежно 

від переміщення інструменту, з врахуванням характеристик конкретного карто-

ну і геометрії висікальної лінійки. Проте, результати та рекомендації, наведені 

у роботі, носять загальний характер, не наведено їх втілення в конструкції реа-

льних зразків штанцювального обладнання. Це унеможливлює порівняльний 

аналіз енергосилових показників пропонованих рішень та існуючого штанцю-

вального устаткування. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. Огляд загальної інформації про тару з гофрокартону показав, що вона є 

основною одиницею при формуванні транспортної та групової тари, засвідчив 

ряд безсумнівних переваг порівняно з пакувальними засобами на основі інших 

матеріалів, розкрив сприятливі передумови для зростання попиту на гофротару 

та подальшого розвитку ринку паковань на основі гофрокартону. 

2. Гофрокартон, виготовлений з пакувальної сировини з широким діапа-

зоном властивостей, відрізняється жорсткістю, міцністю та бар’єрними власти-

востями. На ринку він представлений як пакувальний матеріал різної товщини з 

різною кількістю шарів, що розширює сфери і можливості його застосування. 

3. Аналізом методів і способів виготовлення розгорток гофрокартонної 

тари виокремлено штанцювання, вирубування (просікання) та вирізування. Їх 

порівнянням наголошено на перевагах та недоліках. Попри домінування на да-

ний час технології штанцювання, продовжуються дослідження з удосконалення 

обладнання для виготовлення розгорток з гофрованого картону способом но-

жичного різання. 

4. Обладнання для виготовлення розгорток гофрокартонної тари реалізо-

вується на основі трьох принципів взаємодії контактуючих поверхонь: площи-

на-циліндр, площина-площина, циліндр-циліндр. Аналіз кожного з них виявив 

переваги та недоліки і, як наслідок, умови раціонального їх застосування. Шта-

нцювання картону за принципом контактуючих поверхонь площина-площина 

набуло найбільшого розповсюдження і представлене широким спектром облад-

нання від напівавтоматичних тигельних пресів до повнофункціональних авто-

матичних потокових ліній. Крім того, свою нішу виготовлення великогабарит-

ної тари займають слотери. Наведений огляд ринку обладнання вказує на акти-

вний його розвиток і можливості до впровадження нових зразків обладнання, 

які орієнтуюься на нові вимоги ринку щодо економії сировинних і енергетич-

них ресурсів. 

5. За результатом аналізу наукових досліджень в області виготовлення 

розгорток картонної тари було виокремлено два напрями наукових пошуків: 
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впровадження нових способів виготовлення картонних розгорток і вдоскона-

лення технічної сторони існуючих технологій за рахунок пропозиції нових нау-

ково обґрунтованих рішень в існуючому обладнанні. 

6. Аналіз наукових праць, присвячених виготовленню картонної тари, ви-

явив зацікавлення цією тематикою. Окремі праці зосереджені на удосконален-

нях існуючої технології штанцювання, інші – розкривають принципово нові 

способи виготовлення картонних розгорток. Проте, їх автори обходять тему ви-

готовлення розгорток великогабаритної гофротари. Окрім того, аналіз наукових 

досліджень процесу розділення листових напівфабрикатів дисковими інструме-

нтами показав, що існуючі наукові напрацювання не розкривають особливостей 

взаємодії інструментів з гофрокартоном як матеріалом, що має порожнистий 

шар – флютинг. Тому дослідження процесу обробки гофрованого картону но-

жичним різанням для виготовлення великоформатних розгорток є актуальною 

науковою задачею. 
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РОЗДІЛ 2 

 

АНАЛІТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗРОБЛЕННЯ ЗАСОБУ 

РІЗАННЯ ВЕЛИКОФОРМАТНИХ ЗАГОТОВОК З ГОФРОКАРТОНУ 

ДИСКОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ 

 

Великогабаритна транспортна тара з гофрокартону користується великим 

попитом в наш час і використовується для перевезення до складських примі-

щень, місць зберігання та реалізації напівфабрикатів і готової продукції (побу-

тових та промислових приладів, інших виробів різних галузей). Зазвичай таку 

тару виготовляють у формі прямокутного паралелепіпеда з плоских розгорток, 

отриманих в процесі просікання та штанцювання картонних заготовок. 

Використовуване на виробництві просікальне та штанцювальне облад-

нання обмежене форматом робочої зони, що унеможливлює його застосування 

для продукування розгорток великогабаритної тари з однієї суцільної гофрока-

ртонної заготовки. Реальним шляхом виходу з такої проблеми є штанцювання 

декількох різних розгорток, які пізніше склеюють одну з одною чи зшивають 

дротяними скобами, що суттєво ускладнює технологічний процес, негативно 

впливає на жорсткість, точність і вартість кінцевого продукту. 

Для мінімізації такого комплексу недоліків запропоновано новий техно-

логічний процес та засоби виготовлення великоформатних розгорток методом 

ножичного різання картонних заготовок дисковими рухомими інструментами, 

зібраними в комплекти на каретках. Реалізація його у виробництво вимагає ви-

конання комплексу аналітичних досліджень для обґрунтування конструкції 

привода, аналізу кінематичних параметрів виконавчих механізмів та його сило-

вого навантаження, розкриття особливостей протікання процесів у зоні взаємо-

дії рухомого інструмента з гофрованим картоном, технічного удосконалення 

засобів обробки великоформатних заготовок з гофрокартону. 
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2.1. Обґрунтування важливості задачі розроблення альтернативного 

обладнання для виготовлення широкоформатних розгорток 

з гофрокартону 

 

Для виготовлення розгорток тари з гофрованого картону використовують 

ротаційне обладнання, укомплектоване циліндрами з інструментами у вигляді 

сегментів для просікання пазів у матеріалі для виготовлення клапанів. Окрім 

того, у виробництві розгорток широко використовують аркушеве штанцюваль-

не обладнання [67]. Проте, і ротаційне обладнання, і аркушеве штанцювальне у 

випадку продукування розгорток тари з гофрокартону обмежене форматом ро-

бочої зони, що ускладнює використання для їх виготовлення з однієї суцільної 

заготовки. Для прикладу: максимальний формат штанцювального преса SP 162 

становить 1620×1120 мм [101]. Більші розміром розгортки (за формат такого 

обладнання) виготовляють комплексно. Окрім того, в наш час актуалізувалася 

задача виготовлення великогабаритної тари для пакування побутової техніки, 

сантехніки, меблів, спортивного інвентаря (рис. 2.1) [92]. Великоформатні роз-

гортки тари з гофрокартону виробники змушені виготовляють з декількох, які 

пізніше склеюють (зшивають дротяними скобами), що ускладнює як технологі-

чний процес, так і негативно впливає на жорсткість, геометричну точність та 

вартість кінцевого продукту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 2.1. Вироби: будівельної справи (а), побутової техніки (б), 

сантехніки (в), інтер’єру (г), що пакують в габаритну тару з гофрокартону 

TV 

а) 

б) 

в) г) 
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Спільними ознаками великоформатної тари з гофрокартону є відносно 

значні геометричні параметри розгорток. Як приклад, більший розмір картон-

ного засобу для пакування елементів складаного басейну (входить висота H 

(рис. 2.2) та розміри двох клапанів В) становить більше двох метрів, що пере-

вищує більшу складову формата штанцювального преса SP 162. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іншим прикладом використання великоформатної тари є засіб пакування 

тенісних столів. Він характеризується відносно значними розмірами як вздовж 

висоти, так і ширини. У цьому випадку ширина усієї розгортки включає два ро-

зміри L, що з врахуванням бокових розмірів тари (на рисунку не позначено) 

становить більше трьох метрів. Виготовлення таких цільних розгорток з гофро-

ваного картону на штанцювальному пресі SP 162 неможливе. 

H 

B 

Рис. 2.2. Порівняння висоти великоформатної тари з гофрокартону 

з ростом людини 
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Особливостями конструкції великоформатних розгорток тари з гофрокар-

тону є наявність трьох характерних зон складових, отриманих механічною об-

робкою заготовок. В зонах І (рис. 2.4) та ІІ наявні пази розміром k×B і попереч-

ні бігувальні лінії БЛ. Зона ІІІ – широкоформатна ділянка заготовки з нанесе-

ними поздовжніми бігувальними лініями БЛ. Таким чином, задача виготовлен-

ня широкоформатних гофрокартонних розгорток із заготовок з пробігованими 

лініями згину в зоні ІІІ полягає в прорізуванні пазів у зонах І і ІІ та вирізуванні 

з’єднувального поздовжнього клапана ЗК. 

Залежно від призначення пакування великоформатних виробів конструк-

тори розробляють для них індивідуальну тару з гофрокартону з визначеними 

геометричними параметрами ширини та довжини розгортки. 

H 

L 

Рис. 2.3. Порівняння висоти та ширини великоформатної тари 

з гофрокартону зі середім ростом людини 
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Ішими важлививи геометричними параметрами розгорток (стосується зон 

І та ІІ) є довжина В (рис. 2.5) пазів у гофрокартоні, їх ширини k та відстань L 

між ними. За умови квадратної основи тари розмір L у розгортках однаковий, а 

у випадку прямокутної – різний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 2.5. Комплекс змінних геометричих параметрів розташування пазів 

у великоформатних розгортках з гофрокартону 

B 

k 

L 

Рис. 2.4. Розподіл зон обробки широкоформатних заготовок з гофрокартону 

Зона І 

Зона ІІ 

Зона ІІІ 

H 

В 

В 
k 

БЛ 

БЛ 

ЗК 
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Таким чином, обладнання для виготовлення клапанів великоформатної 

тари повинно бути універсальним та зручним для переналагоджування на різні 

формати розгорток, на виготовлення пазів у гофрокартоні різної довжини та 

ширини на різній відстані один від другого. 

 

2.2. Розроблення та аналітичні дослідження кривошипно-повзунного 

механізму привода кареток з дисковими інструментами 

 

2.2.1. Опис конструкції механізму та його функціонування 

Пропонований варіант усунення недоліків, що супроводжують існуюче 

виготовлення габаритних розгорток, ґрунтується на використанні ножичного 

різання картонних заготовок КЗ (рис. 2.6), зафіксованих на нерухомих проти-

ножах 1, дисковими рухомими інструментами 2, закріплених на валу 3 кареткок 

А, Б, що виконують зустрічний рух [58, 61]. Різальні крайки протиножів щільно 

припасовані до бокових поверхонь рухомих дисків, що забезпечує якісне різан-

ня гофрокартону. Зібрані на каретках комплекти дискових інструментів 2 та 

комплекти протиножів 1, зафіксовані нерухомо на столі, зручно переналаго-

джувати на різні формати розгорток та виготовляти пази у гофрокартоні різної 

довжини та ширини, що є очевидними перевагами над практикою штанцювання 

картонних заготовок [64]. 

За конструкцією пристрій складається зі станини 1 (рис. 2.7), встанов-

леної на ній нерухомої пластини 2; кривошипа 3 та двох шатунів 4, 4', шарні-

рно приєднаних до цього кривошипа; кареток, що включають пари повзунів 

5, 5', встановлених у горизонтальних напрямних 6, 6', вали 7, 7', з’єднаних 

шарнірно з повзунами 5, 5', пари зубчастих коліс 8, 8', жорстко посаджених 

на валах 7, 7', що контактують із парами зубчастих рейок 9, 9', закріплених 

на станині 1 біля горизонтальних напрямних 6, 6', прорізні ножі 10, 10' та 11, 

11', виготовлені у вигляді заокруглених секторів, жорстко закріплених на ва-

лах 7, 7'; пар лівих та правих протиножів 12, 12', нерухомо закріплених па-

ралельно на станині у горизонтальній площині перпендикулярно до осі 
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обертання валів 7, 7', що контактують різальними крайками з лівими та пра-

вими боками заокруглених секторів 10, 10'; середніх нерухомих протиножів 13, 

13', які закріплені між лівими та правими протиножами 12, 12', і разом з ними 

формують П-подібні нерухомі різальні інструменти; відрізних ножів 14, 14' у 

вигляді загострених пластин, зафіксованих на заокруглених секторах 10, 10' та 

11, 11' у радіальному напрямку, різальні крайки яких контактують з різальними 

крайками середніх нерухомих протиножів 13, 13' [57, 104]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У початковому положенні кривошип 3 розташований горизонтально, а 

пари повзунів 5, 5' відведені у протилежні сторони за межі нерухомої плас-

тини 2 та протиножів 12, 12'. На нерухому пластину 2 подають та фіксують 

заготовку КЗ з гофрованого картону. Кривошип 3 отримує обертовий рух за 

годинниковою стрілкою і через шатуни 4, 4' забезпечує зустрічне горизон-

тальне переміщення (робочий хід) парам повзунів 5, 5', що входять до скла-

ду кареток, які рухаються у напрямних 6, 6'. Завдяки контакту пар зубчас-

тих коліс 8, 8' з нерухомими зубчастими рейками 9, 9' вали 7, 7' отримують 

обертові рухи, а заокруглені сектори 10, 10', 11, 11' прорізують в   заго-

товці КЗ  з  гофрованого  картону  пази  внаслідок  контакту  їх  бокових 

КЗ 

2 

2 

1 

1 

A 

Б 

3 

3 

Рис. 2.6. Схема виготовлення елементів широкоформатної розгортки  

з гофрокартону різанням дисковими інструментами 
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поверхонь з лівими та правими протиножами 12, 12'. В кінці робочого ходу  

відрізні   ножі   14, 14'   відрізують   смужки   матеріалу   завдяки   контакту   з 

Рис. 2.7. Схеми (у проекційному зв’язку) пристрою для виготовлення клапанів 

широкоформатних розгорток з гофрованого картону 
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різальними крайками середніх нерухомих протиножів 13, 13'. При цьому кри-

вошип 3 займає горизонтальне положення. Виготовлення зовнішніх ’єдну-

вальних клапанів паковань з гофрованого картону забезпечується заокруг-

леними секторами 11, 11', що контактують тільки з одним із протиножів 12 

чи 12'. 

Подальше обертання кривошипа 3 за годинниковою стрілкою призводить 

до горизонтального переміщення кареток з інструментами у протилежні сторо-

ни (холостий хід) для виведення виготовленої розгортки з гофрованого картону 

та подачі нової заготовки КЗ. 

Пропонований новий пристрій для виготовлення клапанів розгорток па-

ковань з гофрованого картону полягає наділений розширеними функціями ви-

готовлення якісної тари з широкого діапазону використовуваного гофрованого 

пакувального матеріалу. 

 

2.2.2. Дослідження кінематичних параметрів кривошипно-

повзунного механізму привода каретки з дисковими інструментами 

 

Для приводу каретки з інструментами застосовано кривошипно-

повзунний механізм, кінематичні параметри рухомих елементів є змінними, що 

впливає на його інерційні навантаження. Для їх дослідження введемо відносні 

геометричні параметри: R2 = 1 – радіус кривошипа 2 (рис. 2.8); 3 = l3/R2 – від-

носна довжина шатуна 3 [51]. 

Відносне лінійне переміщення повзуна 4 знаходимо з проекції контура на 

горизонтальну вісь [59]: 

 

,coscosLs ii 3324   (2.1) 

 

де Lі = 3 + 1 – відносна відстань від осі обертання кривошипа 2 до крайнього 

лівого положення повзуна 4; φ2 – поточний кут повороту кривошипа 2; ϑ3 – кут 

нахилу шатуна 3 до горизонталі. 
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Проектуючи кривошипно-повзунний контур на вертикальну вісь, отриму-

ємо кут нахилу шатуна 3: 
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Для отримання інваріанта швидкості повзуна 4 диференціюємо вираз 

(2.1): 

.
d

d
sinsin

d

ds
V i

i

2

3
332

2

4
4







  (2.3) 

 
З врахуванням (2.2) вираз (2.3) набуває вигляду: 

 

.costgsinVi 2324   (2.4) 

 
Інваріант лінійного прискорення повзуна 4 отримуємо диференціюванням 

виразу інваріанта його швидкості: 
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 – кутове прискорення шатуна 3. 

Рис. 2.8. Схема до розрахунку кінематичних параметрів кривошипно-

повзунного механізму вузла вирізування пазів у широкоформатних картонних 

заготовках з гофрокартону 
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Для знаходження поточних значень інваріантів кутової швидкості та ку-

тового прискорення зубчастого колеса 6, вала 8 та дискових ножів 9 скористає-

мося виразами: 
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  (2.7) 

 

де λ4 = R6/R2 – відносний радіус зубчастого колеса 6. 

За залежностями (2.4), (2.5) виконано розрахунки інваріантів швидкості 

та прискорення повзуна з інструментами рис.2.9, а також за залежностями (2.6), 

(2.7) розраховано інваріанти кутової швидкості та прискорення дискових ін-

струментів рис. 2.10. Розрахунки проведенно для різних значень довжини 

кривршипа та шатуна.  

Як видно з графіків, відносна лінійна швидкість повзуна каретки з диско-

вими інструментами (рис. 2.9, а) плавно зростає та спадає протягом кута пово-

роту кривошипа від φ = 0о до φ = 180о. Аналогічний характер кривих спостері-

гається при переміщенні інструментів у протилежний бік. Виявлено пікові зна-

чення Vi4max=1,122; 1,068; 1,03 для значень відносного радіуса кривошипа R2 = 

0,5; 0,75; 1. Відносне лінійне прискорення каретки з інструментами (рис. 2.9, а) 

на початку циклу становить Wi4 = 0,5 (рис. 2.9, б) і набуває максимального 

від’ємного значення Wi4max=-1,5 при значенні кута повороту кривошипа φ = 

180о. Важливо, що пікове значення Wi4max одинакове для всіх значень R2. 

За залежностями (2.4), (2.5) виконано розрахунки інваріантів швидкості 

та прискорення повзуна каретки з дисковими інструментами. Розрахунки про-

веденно для різних відносних значень радіуса кривошипа (R2 = 0,5; 0,75; 1) та 

постійної відносної довжини шатуна  (l3 = 2). 
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За формулами (2.6), (2.7) визначено інваріанти кутової швидкості та при-

скорення зубчастого колеса 6 (рис. 2.10). Розрахунки проведенно для різних 

значень відносного радіуса зубчастого колеса 6 (R6 = 0,3; 0,5; 0,7) та постійних 

відносного радіуса кривошипа (R2  = 1) та відносної довжини шатуна  (l3 = 2). 

На графіках (рис. 2.10, а та 2.10, б) видно, що характер кривих є аналогіч-

ним із попередніми а змінюються тільки пікові значення. Так кутова швидкість 

дискового ножа має такі значення ωi6max=3,739; 2,243; 1,602 для значень віднос-

ного радіуса зубчастого колеса R6 = 0,3; 0,5; 0,7. Кутове прискорення при таких 

умовах має такі пікові значення εi6 max= -5; -3; -2,143. 

а) 

б) 

Рис. 2.9. Графіки залежності відносних кінематичних параметрів: швидкості (а) та 

прискорення (б) повзуна каретки з дисковими інструментами від кута повороту 

кривошипа для відносної довжини кривошипа 0,5; 0,75; 1. 
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За залежностями (2.4), (2.5) виконано розрахунки інваріантів швидкості 

та прискорення повзуна каретки з дисковими інструментами. Розрахунки про-

веденно для різних відносних значень довжини шатуна (l3 = 2; 3; 4) та постійно-

го відносного радіуса кривошипа (R2 = 1). 

На графіках видно, що відносна лінійна швидкість повзуна каретки з ди-

сковими інструментами (рис. 2.11а) плавно зростає та спадає протягом кута 

повороту кривошипа від φ = 0о до φ = 180о. Аналогічний характер кривих спо-

стерігається при переміщенні інструментів у протилежний бік. Виявлено піко-

ві значення Vi4max=1,122; 1,054; 1,03 для значень відносної довжини шатука l3 = 

2; 3; 4. Відносне лінійне прискорення каретки з інструментами (рис. 2.11б) 

а) 

б) 

Рис. 2.10. Графіки залежності відносних кінематичних параметрів: кутової 

швидкості (а) та кутового прискорення (б) зубчастого колеса 

для відносних значень його радіуса 0,3; 0,5; 0,7 
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на початку циклу становить Wi4 = 0,5 (рис. 2.11б) і набуває максимального 

від’ємного значення Wi4max=-1,5 при значенні кута повороту кривошипа φ = 

180о. Важливо, що пікове значення Wi4max одинакове для всіх значень R2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За формулами (2.6), (2.7) визначено інваріанти кутової швидкості та при-

скорення зубчастого колеса 6 (рис.2.12). Розрахунки проведенно для різних 

відносних значень довжини шатуна (l3 = 2; 3; 4) та постійного відносного радіу-

са кривошипа (R2 = 1) та відносного радіуса зубчастого колеса 6 (R6 = 1). 

Рис. 2.11. Графіки залежності відносних кінематичних параметрів: швидкості 

(а) та прискорення (б) повзуна каретки з дисковими інструментами від кута по-

вороту кривошипа для відносної довжини шатуна 2; 3; 4 

а) 

б) 
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На графіках (рис. 2.12а та 2.12б) видно, що характер кривих є аналогіч-

ним із попередніми і пікові значення не змінюються. Так кутова швидкість дис-

кового ножа має такі значення ωi6max=1,122; 1,054; 1,03 для значень відносної 

довжини шатуна l3 = 2; 3; 4.. Кутове прискорення на початку циклу становить 

εi6 max = 0,5 (рис. 2.12б) і набуває максимального від’ємного значення εi6 max =-1,5 

при значенні кута повороту кривошипа φ = 180о. Важливо, що пікове значення 

εi6 max однакове для всіх значень R2. 

а) 

б) 

Рис. 2.12. Графіки залежності відносних кінематичних параметрів: кутової 

швидкості (а) та кутового прискорення (б) зубчастого колеса  

для відносних значень довжини шатуна 2; 3; 4 
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2.3. Дослідження швидкісного параметра обробки гофрокартону 

різанням дисковими інструментами 

 

2.3.1. Обґрунтування математичної моделі оцінки швидкості взає-

модії різальної крайки дискового інструмента з гофрокартоном 

 

Як було зазначено раніше (див. рис. 2.7), зустрічне переміщення повзунів 

5 і 5' кареток спричинюють обертовий рух зубчастих коліс 8, 8' завдяки їх кон-

такту з нерухомими зубчастими рейками 9, 9'. При цьому дискові інструменти 

10, 10', 11, 11' прорізують в заготовці КЗ з гофрованого картону пази внаслідок 

контакту їх бокових поверхонь з лівими та правими протиножами 12, 12'. 

У нашому випадку використання рухомої каретки забезпечує дисковим 

інструментам 1 (рис. 2.13) обертовий рух внаслідок кочення по нерухомій 

опорній поверхні 2. Точка М на різальній поверхні диска описує циклоїду, а її 

координати описуються рівняннями [27]: 

 

,cosRRy

,sinRRx




 (2.8) 

 
де R – радіус диска, φ – кут повороту диска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.13. Схема до розрахунку координат точки на диску при його коченні по 

опорній поверхні 

в корінцеву частину блока 
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За умови товщини Δ картонної заготовки КЗ при значенні кута φ у точці 

М1 відбудеться врізання робочої поверхні диска 1 в матеріал, а в точці М2 – її 

вихід з картону. При подальшому коченні диска (при φ = 180º) точка М3 стає 

миттєвим центром швидкостей. 

Лінійну горизонтальну та вертикальну складові швидкості переміщення точки 

різальної крайки дискового інструмента знайдемо диференціюванням : 

 

 

.sinR
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 (2.9) 

 
Як видно з виразів (2.8), (2.9), кінематичні параметри точки різальної 

крайки дискового інструмента залежаль від радіуса диска, кута його повороту 

та кутової швидкості. При значенні φ = 0º; 180º Vx = Vy = 0. 

За умови наявності миттєвого центра швидкостей в точці О2 (рис. 2.14), 

лінійні швидкості різального леза дискового інструмента 1 при врізанні в кар-

тонну заготовку КЗ з гофрокартону (точка А), різанні середньої частини мате-

ріалу (точка Б) та зрізуванні нижнього шару картону (точка В) будуть різними 

через наявність радіусів О2А, О2Б і О2В різної довжини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 2.14. Схема до розрахунку швидкості різальної крайки дискового 

інструмента в процесі обробки гофрокартону різанням 
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Значення лінійних швидкостей у перерахованих точках визначаються 

добутком: 

VA = ωд ∙ О2А, (2.10) 
 

VБ = ωд ∙ О2Б, (2.11) 
 

VВ = ωд ∙ О2В, (2.12) 

 

де ωд = V4 / R – кутова швидкість перекочування диска 1 (тут V4 – лінійна шви-

дкість повзун 4 (рис. 2.8). 

Для визначення радіусів знайдемо спочатку кути μ1, μ2 і μ3, що визнача-

ють довжину катетів у трикутниках ΔО2АА1, ΔО2ББ1 та ΔО2ВВ1: 
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1  (2.13) 
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2  (2.14) 

 

,
R

a-R
arccos3  (2.15) 

 
де а – перекриття різальних лез дискового інструмента і протиножів. 

Використовуючи отримані залежності (2.13), (2.14), (2.15), отримуємо 

О2А, О2Б і О2В: 
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Таким чином, отримані залежності уможливлюють дослідження швид-

кості обробки гофрованого картону дисковим інструментом при врізанні в ма-

теріал, різанні середнього та прорізунні нижнього шарів. 
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2.3.2. Аналіз аналітичних досліджень відносних швидкостей різання 

гофрованого картону дисковим інструментом 

 

За результатами аналітичних досліджень відносної швидкості (відносно 

V4) обробки гофрованого картону дисковим інструментом при врізанні в мате-

ріал, різанні середнього та прорізунні нижнього шарів за виразами 2.10 – 2,12 

отримані значення, які графічно зображені на рис. 2.15. Змінним параметром є 

радіус дискового інструмента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як видно з графіків, зі збільшенням розмірів дискового інструмента зна-

чення відносних швидкостей його врізування в гофрокартон, різання серед-

нього шару матеріалу та зрізування нижнього шару зменшуються. Так, зна-

чення відносної швидкості різання середнього шару інструментом з розміром 

Rд = 26 мм становить VБі = 0,56. Збільшення радіуса диска в 2,9 раза (до зна-

чення Rд = 75 мм) спричинює зменшення VБі в 1,8 раза. Важливо відмітити, що 

різняться значення відносної швидкості врізування в матеріал та зрізування 

нижнього шару. Відношення VАі / VВі становить для Rд = 26 мм 1,67, а для 

Rд = 75 мм 1,75. 

Рис. 2.15. Графіки залежностей відносної швидкості різальної крайки 

інструмента при врізанні в гофрокартон (1) завтовшки 4 мм, різанні середньої 

частини (2) та виході з матеріалу (3) від радіуса дискового інструмента 
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Окрім того, на значення VАі, VБі, VВі впливає товщина гофрованого карто-

ну. Як видно з графіків (рис. 2.16), збільшення товщини гофрованого картону 

призводить до аналогічної зміни значень відносних швидкостей врізування ди-

скового інструмента в матеріал та різання середнього шару. Зрізування нижньо-

го шару характеризується протилежною зміною VВі. Отримані максимальні зна-

чення VАі = 0,58, VБі = 0,43 та VВі.= 0,25 для товщини картону Δ = 7 мм. Встано-

влено, що відношення VАі / VВі для мінімальної та максимальної товщини карто-

ну становлять, відповідно, 1,56 та 2,31 раза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для уможливлення обробки гофрованого картону дисковими інструмен-

тами необхідно забезпечувати перекриття їх та різальних крайок протиножів. 

Виконані аналітичні дослідження залежностей VАі, VБі, VВі від а. З графіків, зо-

бражених на рис. 2.17, видно, що зі збільшенням розміру перекриття різальних 

крайок дискового інструмента і протиножів значення відносної швидкості йо-

го врізування в гофрокартон, різання середнього шару матеріалу та зрізування 

нижнього шару збільшуються. Так, значення відносної швидкості різання 

середнього шару матеріалу інструментом з розміром Rд = 52 мм та перек-

риттям інструментів а = 1 мм становить VБі = 0,32. Збільшення перекриття 

Рис. 2.16. Графіки залежностей відносної швидкості різальної крайки 

інструмента при врізанні в гофрокартон (1), різанні його середньої частини (2) 

та зрізуванні нижнього шару матеріалу (3) від його товщини для а = 2 мм 
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різальних крайок інструментів в 3 рази спричинює збільшення VБі в 1,4 раза. 

Окрім того, відношення VАі / VВі становить 2,2 для а = 1 мм та 1,5 а для а = 3 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким чином, за результатами аналітичних досліджень отримані значення 

відносних швидкостей швидкостей обробки гофрованого картону дисковим 

інструментом при врізанні в матеріал, різанні середнього та прорізунні ниж-

нього шарів. Вони є важливими для оцінки силового навантаження привода 

засобу прорізування пазів у заготовках з гофрованого картону. 

 

Рис. 2.17. Графіки залежностей відносної швидкості різальної крайки 

інструмента розміром Rд = 52 мм при врізанні в гофрокартон (1), різанні його 

середньої частини (2) та зрізуванні нижнього шару матеріалу (3) 

від перекриття різальних крайок 
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2.4. Аналітична інтерпретація процесу оброки гофрованого картону 

різанням дисковим інструментом 

 

2.4.1. Формування зон деформування гофрованого шару та зрізування 

 

У процесі підготовки експериментального стенда та попередніми дос-

лідженнями обробки різанням зразків КЗ (рис. 2.18) з гофрокартону завтов-

шки Δ виявлено формування в них окремих зон І і ІІ при накочуванні диска 

2, заокруглена поверхня якого радіусом R розташована нижче горизонтальної 

площини протиножів 1 на величину a [103]. Зони розмежовані станом гофро-

ваного шару та обмежені дугами А1А2 та А2А3. У зоні І при накочуванні ін-

струмента 2 відбувається поступове деформування гофрованого шару з точки 

А1, яке набуває максимального значення у точці А2. У зоні ІІ здеформований 

гофрокартон між точками А2 і А3 зрізується завдяки взаємодії крайок диска 

2 та протиножів 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формування зон деформування гофрованого шару та зрізування ділян-

ки картону пов’язані з протіканням різних технологічних процесів, реаліза-

ція яких супроводжується силовим переборюванням інструментами різних  
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Рис. 2.18. Схема формування у картонних зразках з гофрокартону зон деформу-

вання та різання при накочуванні дискового інструмента 
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технологічних опорів: Fд – зусиллям деформування картону (рис. 4), Fр– зу-

силлям зрізування його здеформованої ділянки. 

Перераховані зусилля визначаємо залежностями [105]: 

 

Fд = k ∙ qд ∙ l1 ∙ b, (2.19) 

 

Fр = qр ∙ l2, (2.20) 

 

де k – коефіцієнт, що враховує нерівномірність деформування смужки гофрова-

ного картону в межах дуги його контакту з дисковим інструментом; qд – пло-

щинне зусилля деформування гофрокартону; l1 – дожина дуги А1А2; b – ширина 

дискового інструмента 2; qр – лінійне зусилля різання здеформованого гофро-

картону; l2 – довжина дуги А2А3. 

Відсутність довідкових кількісних значень параметрів qд та qр ускладнює 

проведення аналітичних досліджень як сумарного силового навантаження дис-

кових інструментів внаслідок обробки гофрокартону, так і складових, спричи-

нених його деформуванням та зрізуванням. Площинне зусилля деформування 

гофрокартону та лінійне зусилля різання залежать від багатьох чинників: виду 

гофрокартону (кількості шарів, товщини, геометричних параметрів гофровано-

го шару); взаємного розташування гофри та напрямку їх обробки інструмента-

ми; форми різальних крайок та розміру дискових інструментів. 

 

2.4.2. Обґрунтування складових силового навантаження дискового ін-

струмента внаслідок деформування гофрованого картону 

 

Процес обробки гофрокартону реалізується створенням на валу дисково-

го інструмента моменту від сил деформування матеріалу [106]: 

 

Мд = Fд ∙ l3, (2.21) 
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де l3 =  О2Б1 – плечі дії сил Fд (рис. 2.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З трикутника Б1В1О2: 

 

 ,aRБO 2 1112 2 
 (2.22)

 

 
де Δ2 – розмір зони зрізування здеформованої ділянки гофрокартону, Δ11 – змі-

щення точки Б1 прикладання зосередженого зусилля деформації картону Fд 

внаслідок нерівномірного розподілу величини деформації уздовж дуги А1А2. 

Для встановлення довжини дуг А1А2 та А2А3 знаходимо кути: 

 

 
,

R
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1  (2.23) 
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  (2.24) 

 

Таким чином, довжина дуги деформування ділянки картону: 

 

 .RAA 21 21 


 (2.25) 

 

Рис. 2.19. Схема до розрахунку навантаження дискового інструмента 

зусиллям деформування гофрованого шару 
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З урахуванням (2.24), (2.25), вираз (2.21) набуває вигляду: 
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 1122

 (2.26) 

 
Як видно з виразу (2.26) момент сили деформування ділянки гофрованого 

картону та залежить, крім геометричних параметрів інструмента (R, b), гофро-

ваного картону (Δ, Δ2), процесу деформування (Δ11), від конкретних значень 

площинного зусилля (qд) деформування оброблюваного матеріалу. 

 

2.4.3. Обґрунтування складових силового навантаження дискового 

інструмента внаслідок різання здеформрваної ділянки гофрованого картону 

 

Обробка здеформованої ділянки гофрокартону різанням реалізується 

створенням на валу дискового інструмента моменту сили [105]: 

 
Мр = Fр ∙ l4, (2.27) 

 
де l4 = О2Б2 – плечі дії сили різання Fр (рис. 2.20). 
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Рис. 2.20. Схема до розрахунку навантаження дискового інструмента зусиллям 

різання здеформованої ділянки гофрокартону 
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Приймаючи, що Б2А3 = 0,5А2А3, знаходимо плече дії сил різання гофро-

картону: 

.aRБО 







 222

2

1
2  (2.28) 

 

Для встановлення довжини дуги А2А3 знаходимо кут: 

 

.
R

a-R
arccos3  (2.29) 

 

Таким чином: 

 .RAA 32 32 


 (2.30) 

 

З урахуванням (2.28) та (2.30) вираз (2.27) набуває вигляду: 
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2
2  (2.31) 

 

Отримана залежність (2.31) засвідчує, що момент сили різання здефор-

мованої ділянки гофрованого картону залежать, крім геометричних парамет-

рів інструмента (R) та гофрованого картону (Δ, Δ2), від лінійного зусилля (qр) 

різання. Для оцінки момента сили різання гофрованого картону різної тов-

щини та кількості шарів у різних нарямках (відносно гофрованого шару) не-

обхідні значення лінійного зусилля різання, які передбачено отримати експе-

риментальним шляхом. 
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2.5. Дослідження силового навантаження механізму привода каретки з 

дисковими інструментами при обробці різанням гофрокартону 

 

Для інженерного розроблення вузла обробки картону різанням та компле-

ктування його приводом раціональної потужності необхідно дослідити поточні 

значення споживаної потужності вузла вирізування пазів у заготовках з гофро-

картону залежно від їх геометричних параметрів та режиму експлуатації. 

Сумарна відносна кінетична потужність привода вузла різання включає 

складові (без врахування тертя у напрямних): 

 
,NNNN iiii 321   (2.32) 

 
де Ni1 – відносна кінетична потужність, витрачена на переборювання технологі-

чного опору внаслідок вирізування пазів у гофрокартоні; Ni2 – відносна миттєва 

потужність, витрачена на переборювання інерційних навантажень, спричине-

них масою елементів вузла різання, що мають поступальний рух; Ni3 – відносна 

кінетична потужність, витрачена на переборювання інерційних навантажень, 

спричинених масою елементів вузла різання, що мають обертовий рух. Знак 

складових відносної потужності залежить від знаку прискорення елементів вуз-

ла різання. 

Відносна кінетична потужність, що тратиться на переборювання техноло-

гічного опору: 

 
,MnN iтоi 991   (2.33) 

 
де n9 – число дискових ножів 9 (див. рис. 2.7), Mто – момент від сили технологі-

чного опору різання гофрокартону, ωi9 – відносна кутова швидкість дискових 

ножів 9. 

Відносна кінетична потужність, витрачена на переборювання інерційних 

навантажень, спричинених масою елементів вузла різання, що мають поступа-

льний рух: 

    ,VWmnmmmVWmnN iiiikki 4499864442   (2.34) 
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де m4, m6, m8, m9 – маси, відповідно, повзуна 4, зубчастого колеса 6, вала 8 та 

дискового ножа 9; Wi4 і Vi4 – інваріанти, відповідно, лінійної швидкості та прис-

корення повзуна 4. 

Відносна кінетична потужність, що затрачається на переборювання інер-

ційних навантажень, спричинених масою елементів вузла різання, що мають 

обертовий рух [22]: 

 

    ,JnJJJnN iiiikki 669986663   (2.35) 

 
де J6 = 0,5m6∙r6

2, J8 = 0,5m8∙r8
2 та J9 = 0,5m9∙r9

2  – моменти інерції, відповідно, 

зубчастого колеса 6, вала 8 та дискового ножа 9; εi6 і ωi6 – інваріанти, відповід-

но, кутового прискорення та кутової швидкості зубчастого колеса 6. 
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Висновки до розділу 2 

 

1. Запропоновано усунення існуючих недоліків виготовлення габаритних 

розгорток з гофрокартону шляхом застосування ножичного різання картонних 

заготовок, зафіксованих на нерухомих протиножах, дисковими рухомими ін-

струментами, закріплених на валу кареткок, що виконують зустрічний рух. 

2. Досліджено кінематичні параметри кривошипно-повзунного механіз-

му привода каретки з дисковими інструментами. 

3. Встановлено, що великоформатна тара характеризується відносно зна-

чними розмірами як вздовж висоти, так і довжини (ширини). Виготовлення та-

ких цільних розгорток з гофрованого картону на штанцювальних пресах немо-

жливе. Констатовано, що обладнання для виготовлення клапанів великоформа-

тної тари повинно бути універсальним та зручним для переналагоджування на 

різні формати розгорток, на виготовлення пазів у гофрокартоні різної довжини 

та ширини на різній відстані один від другого. 

4. Створено математичні моделі для дослідження швидкості обробки го-

фрованого картону дисковим інструментом при врізанні в матеріал, різанні 

середнього та прорізунні нижнього шарів. За результатами аналітичних дослі-

джень отримано значення відносної швидкості обробки гофрокартону різан-

ням для різних значень розміру дискового інструмента, товщини гофрокарто-

ну та перекриття різальних лез інструментів. 

5. Створено математичні моделі для дослідження силового навантаження 

механізму привода каретки з дисковими інструментами при обробці різанням 

гофрокартону. Його розглянуто як суму складових, необхідних для переборю-

вання технологічного опору внаслідок прорізування пазів у гофрокартоні, інер-

ційних навантажень, спричинених масою елементів вузла різання, що мають 

поступальний та обертовий рухи. 

6. Попередніми дослідженнями обробки різанням зразків з гофрокартону 

виявлено формування в них окремих зон при накочуванні різального диска. Зо-

ни розмежовані станом гофрованого шару та обмежені дугами. У першій зоні 
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при накочуванні інструмента відбувається поступове деформування гофровано-

го шару, а в другій зоні здеформований гофрокартон зрізується завдяки взаємо-

дії крайок диска та протиножів. 

7. Створено математичні моделі, на базі яких розроблено методику дослі-

дження складових силового навантаження дискового інструмента внаслідок 

деформування ділянок гофрованого картону та їх різання здеформрваної ділян-

ки гофрованого картону. Виокремлено важливість дослідження площинного 

зусилля деформування гофрокартону та лінійного зусилля різання здеформова-

ної ділянки гофрокартону. 
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РОЗДІЛ 3 

 

СИНТЕЗ КОМБІНОВАНОГО ДВОКРИВОШИПНО-ПОВЗУННОГО 

МЕХАНІЗМУ ПРИВОДА КАРЕТОК З ДИСКОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ 

 

Як засвідчили результати дослідження кінематичних параметрів у розділі 

2, лінійна швидкість кареток з дисковими інструментами в пристрої для виго-

товлення великоформатних розгорток з гофрованого картону упродовж робочої 

та холостої фаз змінна, а лінійне прискорення характеризується піковими зна-

ченнями на початку та наприкінці циклів. Таким чином, використання криво-

шипно-повзунного механізму в конструкціях засобу прорізування пазів у заго-

товках з гофрокартону супроводжується інерційними навантаженнями на при-

вод, а сам процес відбувається у відносно нестабільних умовах взаємодії диско-

вих інструментів з гофрокартоном, що може негативно впливати на якість його 

обробки. Для забезпечення умов стабільного функціонування засобу в процесі 

виготовлення елементів великоформатних розгорток з гофрокартону запропо-

новано використання комбінованого циклового механізму з наперед заданими 

кінематичними характеристиками. 

 

3.1. Огляд шляхів синтезу комбінованих механізмів 

 

Серед важільних шарнірних механізмів особливої уваги заслуговують 

механізми, що здатні перетворювати початкову постійну кутову швидкість ве-

дучої ланки на нерівномірну веденої, якісні характеристики якої є функцією їх 

геометричних параметрів. Встановлений на початку кінематичного ланцюга, 

такий комбінований механізм спричинює суттєві зміни кінематичних і динамі-

чних характеристик вихідних виконавчих ланок. Використання заданої програ-

мованої нерівномірної швидкості у циклових механізмах уможливлює вирі-

шення складних задач із забезпечення руху виконавчих ланок за наперед зада-

ними кінематичними і динамічними характеристиками. 

Механізми, що забезпечують перетворення рівномірного обертового руху 
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ведучої ланки в нерівномірний веденої, відомі. Це шарнірний чотириланник 

(рис. 3.1а) і кулісний (рис. 3.1б) механізми, в яких довжина міжбазової відстані 

(відстань між шарнірами кривошипа 1 і коромисла 2) менша за довжину кри-

вошипа з обмеженнями на основі допустимих кутів тиску [42, 54, 55]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основі попередніх досліджень, відомо [42, 75, 32]: 

– у шарнірному чотириланковику (рис. 3.1, а) кутова швидкість веденого кри-

вошипа 2 рівна кутовій швидкості ведучого кривошипа 1 у тих положеннях, 

коли шатун механізму паралельний міжбазовій відстані; в усіх ішших поло-

женнях ведений кривошип або заповільнюється (2 < 1,0), або прискорюєть-

ся (2 > 1,0); 

– у кулісному механізмі (рис. 3.1, б) кутова швидкість куліси 2 дорівнює куто-

вій швидкості кривошипа 1 в тих положеннях, коли куліса перпендикулярна 

міжбазовій відстані; в усіх ішших положеннях куліса або заповільнюється (2 

< 1,0), або прискорюється (2 > 1,0). 

Якщо до веденого кривошипа шарнірного чотириланковика або до куліси 

кулісного механізму приєднати наступний шарнірний контур, то його початко-

Рис. 3.1. Схеми механізмів, що забезпечують перетворення рівномірного обер-

тового руху ведучої ланки в нерівномірний веденої: 

шарнірний чотириланковик (а), кулісний механізм (б) 

1 

2 ω1=const 

ω2≠const 

1 

2 

ω1=const ω2≠const 

а) б) 
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ва ланка буде рухатися з нерівномірною швидкістю. Безпосередній вплив на 

рух виконавчої ланки такого комбінованого механізму визначається двома фак-

торами: 

– ступенем нерівномірності, що залежить від геометричних параметрів механі-

змів; 

– фазовим зв’язком параметра нерівномірності з кінематичною характеристи-

кою нашарованого шарнірного контура. 

Величини розміру шатуна і веденого кривошипа на зміну кутової швид-

кості впливають значно меншою мірою. Разом з обмеженнями за кутами тиску 

реальний вплив на нерівномірність кутової швидкості веденої ланки є досить 

обмеженим і не уможливлює забезпечення заданого руху виконавчих ланок ци-

клових механізмів (ЦМ). 

Разом з тим, дієвий вплив на величину нерівномірності та на забезпечен-

ня заданого руху виконавчої ланки уможливлений використанням комбінова-

них шарнірних механізмів на базі кулачкового коромислового або поступально-

го привода. Такі механізми, завдяки цілеспрямованому проектуванню кулачко-

вого профілю, забезпечують не тільки суттєву зміну кінематичних параметрів 

виконавчих ланок, але й рух за заданим періодичним законом (ЗПР). 

При цьому в процесі синтезу механізмів цілеспрямовано змінюють не 

тільки значення геометричних параметрів і їх можливе відносне розташування, 

але й самі геометричні параметри: довжини шатуна, коромисла і кривошипа. Як 

відомо [55], при проектуванні будь-якого шарнірного чотириланковика cеред 

його 4-х геометричних параметрів змінювати, у певних межах, допустимо тіль-

ки три: довжину кривошипа, шатуна і коромисла (у випадку кривошипно-

коромислового шарнірного чотириланковика ШЧЛ) або веденого кривошипа (у 

випадку двокривошипного шарнірного чотириланковика ДШЧЛ). 

У випадку застосування ШЧЛ зміна довжин геометричних параметрів 

пов’язна з певними обмеженнями. Зміна довжини кривошипа можлива тільки 

за певних узгодженнь із ЗПР коромисла, а зміна довжини коромисла ускладне-

на. Синтез таких комбінованих механізмів можливий тільки у вузькому діапа-

зоні геометричних параметрів і не дає суттєвих покращень кінематичних харак-
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теристик виконавчих ланок. При зміні довжини шатуна кулачковим механізмом 

діючі кути тиску приймають аварійні значення. Як наслідок – їх практична реа-

лізація малоперспективна. 

 

3.2. Обґрунтування застосування пропонованого комбінованого 

кривошипно-коромислового механізму 

 

Патентом України [31] зареєстрований винахід на комбінований двокри-

вошипний шарнірний механізм, який відрізняється від відомого наявністю ко-

ректувального кулачкового механізму, що дозволяє цілеспрямовано змінювати 

важливий геометричний параметр – довжину умовного шатуна механізму. 

Механізм складається з ведучого кривошипа 1 (рис. 3.2), що обертається з 

постійною кутовою швидкістю навколо осі O1; ведучого шатуна 2, шарнірно 

приєднаного до ведучого кривошипа 1, з роликом 3, що обкочується у пазу 

нерухомого кулачка 4; веденого шатуна 5, шарнірно приєднаного з одного боку 

до ведучого шатуна 2, а з другого боку – до веденого кривошипа 6, що 

обертається з нерівномірною швидкістю навколо осі O2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.2. Кінематична схема двокривошипного шарнірного механізму 

з програмованою зміною довжини шатуна 
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При повороті з постійною кутовою швидкістю ведучого кривошипа 1 на-

вколо осі O1 ролик 3 перекочується по пазу нерухомого кулачка 4. Оскільки паз 

кулачка профільований, ведучий 2 та ведений 5 шатуни повертаються навколо 

своїх осей A і В. При цьому змінюється кут ACB між ланками 2 і 5 та шатунна 

відстань AB геометричного параметра шарнірного чотириланкового контуру 

O1ABO2. 

У цьому випадку технічний результат полягає у забезпеченні програмо-

ваної зміни відстані між шарнірами А і В двох кривошипів, що визначається по-

ложенням ролика 3, розташованого у шарнірному з’єднанні двох частин шатуна 

2 і 5. Завдяки цьому забезпечується рух вихідного кривошипа 6 із заданою не-

рівномірністю. Разом зі зміною геометричних параметрів цілеспрямована зміна 

довжини шатуна AB забезпечує розширення можливостей синтезу циклових 

механізмів із заданими геометричними параметрами для отримання потрібного 

руху виконавчої ланки (веденого кривошипа 6). 

У пропонованому механізмі до параметричних обмежень за кутами тиску 

звичайного важільного механізму додаються обмеження, пов’язані з викорис-

танням коромислового кулачкового механізму: кути тиску в кулачковому меха-

нізмі та мінімальні радіуси кривини профілю, що повинні забезпечувати його 

працездатність за умови відсутності явища самоперетину еквідистантної кривої 

[51, 54]. При цьому параметричні обмеження для шарнірних чотириланників є 

відомими і враховуються при його синтезі. Таким чином, дослідженню підля-

гають можливі обмеження за кутами тиску в кулачковому механізмі та мініма-

льними радіусами кривини еквідистантної кривої профілю коректуючого кула-

чка. 

Проте, механізм потрібно дослідити на: 

– відповідність геометричних параметрів щодо можливості побудови; 

– предмет оцінки кінематичних можливостей; 

– предмет існування меж реалізації заданого закону руху вихідної ланки. 

На рис. 3.2 механізм показаний у положенні, в якому складова частина 

шатуна AB паралельна міжбазовій відстані. У цьому випадку кутова швид-

кість веденого кривошипа 6 рівна кутовій швидкості ведучого 1 (6/1 = 1,0). 
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Подальше обертання кривошипа 1 проти годинникової стрілки спочатку приз-

водить до зменшення кутової швидкості кривошипа 6 до мінімального значен-

ня, потім – до збільшення . Їхні кутові швидкості вирівнюються знову у поло-

женні, при якому шатун паралельний міжбазовій відстані, а проекції кривоши-

пів перетинаються. Починаючи з цього положення кутова швидкість веденого 

кривошипа 6 спочатку збільшується, далі – спадає до початкового значення. 

За умови потреби при синтезі комбінованого механізму забезпечити зме-

ншення кутової швидкості веденого кривошипа, вихідним положенням комбі-

нованого шатуна ACB є положення, в якому ролик 3 розташований ззовні умов-

ного шатуна АВ (рис. 3.1). Починаючи з цього положення, в процесі обертання 

ведучого кривошипа 1 кут АСВ, утворений складовими елементами AC і CB, 

збільшується до максимального значення. а змінна довжина шатуна зростає до 

значення AC + CB, при зв = 180. У цьому випадку [24]: 

 
АВ = (АС2 + СВ2 – 2АС∙СВ∙cosےАСВ)1/2. (3.1) 

 
Діюча довжина шатуна LАВ визначається за рахунок зміни кута між скла-

довими ланками LАС i LСВ шатуна. Процес зміни довжини шатуна  відбувається 

як за умови наближення ролика кулачка до міжбазової відстані, так і при відда-

ленні. При цьому ведений кривошип 6, на відміну від звичайного ШЧЛ, отри-

мує додаткове переміщення проти напрямку основної кутової швидкості і, як 

результат, фазовий кут заповільнення зростає, а зі збільшенням часу на запові-

льнення – зменшується. 

Змінними геометричними параметрами при синтезі такого комбінованого 

механізму є довжини складових AC і CB шатуна, кут між ними та функціональ-

на залежність зміни як окремих складових, так і в різній їх комбінації. Зміна 

геометричних параметрів може відбуватися на основі обґрунтування різних те-

оретичних підходів, обумовлених вимогами до потреб закону руху виконавчих 

ланок механізму. 

На рисунку 3.3 показано графічні залежності характеру збільшення від-

носної довжини комплексного шатуна (збільшується не більше, ніж на 40%), 
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що замикає трикутник при зміні значення самого кута (відкладено по горизон-

талі від 0,5 до значення ). При цьому збільшення довжини замикаючої ланки 

може здійснюватися в різний спосіб [60]: 

 пропорційною зміною (до початковго значення додається пропорційна час-

тина кута (крива 1); 

 використаням інваріантного параметра aki ЗПР «косинусоїда» (крива 2); 

 використання зміни кута АСВ між частинами LАС i LСВ комплексного шатуна 

АСВ (крива 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянемо кожен з варіантів збільшення довжини комплексного шатуна. 

Варіант 1. В цьому випадку до початкового кута 90 додається постійна 

частина (від кута 90, що залишилася) до повного значення (180). Ведуча лан-

ка АС залишається незмінною (її відносний розмір складає 1,4). 

Варіант 2 ґрунтується на використанні ЗПР «К» – косинусоїда. У 

цьому випадку величина розкриття кута АСВ (від 90) розраховуємо за за-

коном періодичного руху. При цьому враховуємо параметр aki – інваріант 

переміщення за заданим ЗПР («К») для поточного значення відносного ча-

су ki. Застосування закону періодичного руху забезпечує зміну з малим кроком 

Рис. 3.3. Графіки залежності приросту відносної довжини комплексного шату-

на від кута між ведучим і веденим шатунами 
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шуканого геометричного параметра на початку і в кінці заданого проміжку 

часу. 

Варіант 3 ґрунтується на зміні кута АСВ між частинами LАС i LСВ комплек-

сного шатуна АСВ. Якщо діюча його довжина визначається за величиною кута 

між його складовими ланками, то крок зміни параметрів завжди більший від 

постійного, а в кінці заданого проміжку часу крок стає малим і наближається до 

кроку за заданим ЗПР. За відомими значеннями довжин LАС i LСВ діюча на да-

ний момент довжина шатуна визначається вже відомою залежністю, в якій про-

тягом циклу змінюється кут АСВ  між ланками від початкового значення до ма-

ксимального (АСВ  = 180). 

Якщо один з елементів шатуна (LАС або LСВ) змінюється самостійно, а ін-

ший обчислюється, то зручніше змінювати один з гострих кутів при основі три-

кутника шатуна. При цьому, якщо значення кута О1 відоме, то другий кут об-

числюємо за виразом: 

О2 = arcsin [(LСВ  sin (О1)) / LАС]. (3.2) 

 
Тоді кут між ланками: 

АСВ =  – (О1 + О2). (3.3) 

 
Наведені дослідження покладено в основу подальшого моделювання та 

дослідження функціонування комбінованих двокривошипних механізмів для 

приводу кареток з дисковими інструментами в присторої для виготовлення ши-

рокоформатних розгорток з гофрокартону. 

 

3.3. Комп’ютерне моделювання та синтез комбінованих двокривошипних 

механізмів в системі AutoCAD 

 

Для моделювання функціонування та дослідження комбінованих меха-

нізмів використано спеціальне програмне забезпечення, створене мовою 

AutoLisp в системі AutoCAD [84]. Програмне забезпечення працює з викорис-

танням діалогового режиму, створеного на основі мови Dialog Control 

Lankuage (DCL) в системі OpenDCL. Діалоговий режим дозволяє оперативні-
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ше керувати роботою програмного модуля – вводити і змінювати дані геомет-

ричних параматрів механізму, своєчасно реагувати на вихід геометричних па-

раметрів за межі допустимих значень. 

У діалоговому вікні цифрами позначено: 1 – блок назв елементів механі-

зму (рис. 3.4); 2 – вікна значень геометричних параметрів механізму; 3, 4 – блок 

встановлення ЗПР; 5 – «контрольні мітки» для внесення оперативних значень 

геометричних і кінематичних параметрів; 6 – полоса контролю кута повороту 

кривошипа; 7 – кольорові мітки, що символізують початок і завершення мож-

ливих операцій в системі; 8 – клавіші запуску командних процедур системи 

(надписи процедур з’являються в процесі роботи програми); 9, 10 – вікна вибо-

ру напрямків синтезу (один ШЧЛ з кривошипно-повзунними контуром, поло-

женя повзуна зліва і справа); 11, 12 – кнопки додаткових команд (вибору і роз-

рахунок шкал по різних осях). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На початку синтезу для можливості проведення порівняння досліджені 

інваріанти кінематичних характеристик веденого кривошипа двокривошипного 

Рис. 3.4. Комп’ютерне діалогове вікно на початку синтезу комбінованих 

двокривошипних механізмів 
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шарнірного механізму з постійною довжиною шатуна AB. Інваріанти кутових 

швидкості та прискорення кривошипа 6 (рис. 3.5) визнаємо за виразами [52]: 
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 (3.5) 

 

де φ1 та γ6 – кути повороту, відповідно, ведучого 1 та веденого 6 кривошипів 

відносно міжбазової відстані О1О2; δAB та γ6 – кути, що визначають положення, 

відповідно, шатуна АВ та веденого кривошипа 6 відносно міжбазової відстані 

О1О2; λAB та λ6 – відносні геометричні параметри шатуна АВ та веденого кри-

вошипа 6. 

Відомо, що на кінематичні характеристики веденої ланки впливають гео-

метричні розміри ланок та їх співвідношення [51]. Для проведення параметрич-

них досліджень обрано звичайний шарнірний чотириланник з геометричними 

параметрами: 1 = O1O2 / O1A = 0,4; 2 = AB / O1A = 1,0; 3 = O2В / O1A = 1,0. 

За виразами (4.4), (4.5) обчислені значення відносних кінематичних пара-

метрів веденого кривошипа, які графічно зображені на рис. 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.5. Графіки залежності від кута повороту ведучого кривошипа відносних 

кінематичних параметрів веденого кривошипа:  

кутової швидкості (1) та кутового прискорення (2) 
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Як видно з графіків, ω6і min = 0,56, а ω6і max = 1,70 (співідношення становить 

3,04). Раніше було зазначено, що уявну довжину шатуна можна змінювати по-

різному: зміною кута між складовими частинами шатуна, зміною довжини ок-

ремих його ланок (як одночасно, так і окремо). Найпростіша зміна геометрич-

ного параметру шатуна – пропорційна (з рівномірним кроком). 

В поцесі зміни взаємного розташування ланок AC i CB механізму зміню-

ється між ними кут, що призводить до зміни діючої довжини шатуна 2i. Розг-

лянемо варіанти його зміни. 

Варіан А. Зміна кута між складовими частинами шатуна. 

Кут між складовими частинами шатуна, протягом циклу, збільшується від 

встановленого фіксованого значення (у нашому випадку фіксованими є кути 

АСВ = 120; 110; 100; 90; 80 і 70) до розгорнутого, після чого він зменшу-

ється до встановленого значення. За умовою дослідження прийнято, що 21 =  

AC / O1O2 = 1,174 = соnst (розмір лівої частини (ведучого) шатуна АС є незмін-

ним при будь-якому фіксованому куті АСВ, а розмір правої частини СВ (веде-

ного) шатуна – змінний). За умови вирівнювання ланок АС і СВ діюча довжина 

шатуна АВ максимально збільшується на 52,8%. 

Отримані значення відносних кінематичних параметрів веденого криво-

шипа для шести фіксованих значень кута АСВ графічно зображені на рис. 3.6. 

Криві, позначені цифрами 1.1 – 1.6 та 2.1 – 2.6, відповідають фіксованим кутам 

між складовими частинами шатуна у діапазоні АСВ = 120 – 70. За результата-

ми дослідження встановлено, що зміна кута АСВ в бік зменшення спричинює 

зростання кутового діапазону, протягом якого ведений кривошип заповільню-

ється, з φ1.1 = 213, 2 до значення φ1.6 = 234,4. При цьому діапазон зміни куто-

вої швидкості становить  

Дослідженнями встановлено, що радіус кривини кулачкового профілю 

зменшується від значення rк = 8,96 мм (АСВ = 110 ) до rк =5,91 мм (АСВ = 80), 

що підтверджує наявність самоперетину профілю кулачка, оскільки радіус ро-

лика rр = 10,0 мм. Тільки у випадку АСВ = 120 радіуси кривини кулачкового 

профілю становить 11,77 мм (рис. 3.7). 
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У випадку постійного розміру веденої ланки СВ комплексного шатуна 

АСВ (22 =  CВ / O1O2 = 1,174 = соnst) для фіксованих кутів АСВ = 120; 110; 

100; 90; 80 і 70 графіки відносних кінематичних параметрів аналогічні зо-

браженим на рис. 3.7. У всіх випадках відсутній самоперетин кулачкового про-

філю. 

Рис. 3.7. Схеми профілю кулачка, передбаченого в комбінованому механізмі 

для коригування довжини комплексного шатуна, в якому кут між складовими 

(ведучою і веденою ланками): АСВ = 70 (а), АСВ = 80 (б), АСВ = 120 (в) 

а) б) в) 

Рис. 3.6. Графіки залежності від кута повороту ведучого кривошипа та кута 

між складовими частинами шатуна відносних кінематичних параметрів 

веденого кривошипа: кутової швидкості (1) та кутового прискорення (2) 
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Варіант Б. Розміри складових частин комплексного шатуна змінюються 

пропорційно. 

У цьому випадку розмір лівої АС і правої СВ частин шатуна однаковий за 

умови різних значень кута АСВ між ланками від 120 до 80. Результати дослі-

дження графічно наведені на рис. 3.8. Дослідженнями встановлено, що зміна 

кута АСВ в бік зменшення спричинює зростання кутового діапазону, протягом 

якого ведений кривошип заповільнюється, з φ1.1 = 213,4 до значення φ1.5 = 

237,2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діапазон змін кутової швидкості збільшився, від 0,4 до 2,0 (в інваріант-

ному вигляді). Аналізом виконаних розрахунків виявлено, що самоперетин 

профілю кулачка має місце для усіх змін кута між складовими частинами ком-

бінованого шатуна АСВ (рис. 3.9). 

Кути тиску в кулачковому механізмі з такими параметрами змінюються 

(зі зменшенням кут між складовими частинами АС і СВ комплексного шатуна 

АСВ) в напрямку зростання: від допустимих значень (44,79; 47,48; 50,6; 

54,49) до значення заклинювання (62,39). 

Рис. 3.8. Графіки залежності від кута повороту ведучого кривошипа та кута 

між складовими частинами шатуна відносних кінематичних параметрів 

веденого кривошипа: кутової швидкості (1) та кутового прискорення (2) 
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Варіант В. Зміна кута між складовими частинами шатуна за ЗПР 

Для проведення дослідження приймаємо: 

– кількість точок розрахунку визначаємо величиною фазового кута повороту 

кривошипа ШЧЛ за умови постійного кроку його повороту  = 5, або 

nзпв  = зпв  / 5; 

– крок відносного часу ki визначаємо як частину, за кількістю точок розрахун-

ку на заданій ділянці ki = 1,0 / nзпв; 

– за заданим ЗПР визначаємо поточну довжину однієї зі складових комбінова-

ного шатуна; за відомим кутом між складовими частинами шатуна визначає-

мо його другу складову шатуна і його загальну поточну довжину, що діє як 

ланка механізму. 

Результати проведених досліджень засвідчують, що при заміні простої, з 

постійним значенням кроку, зміни довжини частини шатуна на складну, за за-

даним ЗПР, кінематичні характеристики руху веденого кривошипа змінюються 

незначно відносно один одного (рис. 3.10). 

Проте, незважаючи на відносну незмінність кінематичних характеристик 

і збереження тривалості ділянки заповільнення кутової швидкості веденого 

кривошипа суттєво змінюються кути тиску і мінімальні радіуси кривини екві-

Рис. 3.9. Схеми профілю кулачка, передбаченого в комбінованому механізмі 

для коригування довжини комплексного шатуна, в якому кут між складовими 

ланками: АСВ = 70 (а), АСВ = 80 (б), АСВ = 120 (в) 

а) б) в) 
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дистантного профілю кулачка коректувального кулачкового контуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Застосування ЗПР для зміни довжини комплексного шатуна змінює її 

умови. У порівнянні зі зміною з постійним кроком, довжина шатуна, особливо 

на початковій фазі, змінюється повільніше зі змінним кроком, забезпечуючи 

мінімізацію кута тиску та збільшуючи радіус кривини профілю. 

Наведені результати (див. табл. 3.1) дають підстави зробити висновок: ви-

користання законів періодичного руху (ЗПР) для переміщення складових шатуна 

Рис. 3.10. Графіки залежностей від кута повороту ведучого кривошипа 

відносних кутової швидкості (1) та кутового прискорення (2) веденого 

кривошипа при зміні кута між складовими частинами комплексного шатуна 

за ЗПР «косинусоїда» (а) та «синусоїда» (б) 
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Таблиця 3.1 

Параметри профілю коректувального кулачка 

№ 

з/п Параметри 

профілю 

Профіль паза без застосуван-

ня ЗПР 

(пропорційна зміна розміру 

комплексного шатуна) 

Профіль паза із застосуван-

ням ЗПР 

«косинусоїда» 

1 

Початковий кут між ланками комплексного шатуна АСВ = 80, 

одна з ланок комплексного шатуна укорочена 

  

 

 

 

 

 

 

 

μmax, град. 59,3 61,7 

Rmin, мм 5,9 25,45 

Самоперетин 

профілю 
– – 

2 

Початковий кут між ланками комплексного шатуна АСВ = 80, 

ланки комплексного шатуна рівні 

  

 

 

 

 

 

 

 

μmax, град. 62,39 67,78 

Rmin, мм 1,72 3,02 

Самоперетин 

профілю 
+ + 

3 

Стартовий кут між ланками комплексного шатуна АСВ = 90, 

ланки комплексного шатуна рівні 

  

 

 

 

 

 

 

 

μmax, град. 54,49 57,88 

Rmin, мм 2,56 19,81 

Самоперетин 

профілю 
+ – 
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забезпечують раціональну побудову профілю коректувального кулачка з кута-

ми тиску, що не перевищують допустимих і мінімальними радіусами кривини 

еквідистантного профілю кулачка, які більші за радіус ролика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати проведених досліджень засвідчують, що застосування корек-

тувального кулачкового механізму для програмованої зміни довжини комплек-

сного шатуна (ЗПР «косинусоїда») уможливлює збільшення ділянки кута пово-

роту ведучого кривошипа (φІІ  = 226,59º), упродовж якого значення інваріанта 

кутової швидкості веденого кривошипа менші за одиницю. Встановлено, що 

його максимальне та мінімальне значення інваріанта кутової швидкості станов-

лять, відповідно, 1,86 та 0,52 (рис. 3.12). Пікові значення відносного кутового 

прискорення веденого кривошипа ε6i = 1,56; – 0,66 [52, 54]. 

Для порівняння: в двокривошипному механізмі з постійною довжиною 

шатуна на ділянці кута повороту φІ  = 206,9º ведучий забезпечує веденому кри-

вошипу значення інваріанта кутової швидкості, які менші за одиницю. Таким 

чином, використання коректувального кулачкового механізму для програмова-

ної зміни довжини комбінованого шатуна уможливлює «приріст» ділянки кута 

поворту ведучого кривошипа на 19,69º. 

Рис. 3.12. Графіки залежостей від кута повороту ведучого кривошипа інваріантів 

кінематичних параметрів двокривошипних шарнірних механізмів: 

кутових швидкостей ведучого (1) та веденого (2) кривошипів у механізмі з 

постійною довжиною шатуна; кутових швидкості (3) та прискорення (4) 

веденого кривошипа в механізмі зі змінною довжиною шатуна 
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3.4. Дослідження інваріантів кінематичних параметрів кареток з 

дисковими інструментами в синтезованому комбінованому 

двокривошипно-повзунному механізмі 

 

На основі аналізу отриманих інваріантів кінематичних параметрів комбі-

нованого двокривошипного механізму з коректуванням довжини комбіновано-

го шатуна побудовано геометричну схему комбінованого двокривошипно-

повзунного механізму, що включає, окрім ланок, зображених на рис. 3.2, шатун 

7 (рис. 3.13) та повзун 8. Досліджено, що раціональне стартове положення ве-

дучого кривошипа 1 визначає кут φ1 = 62,46°, а кут між протилежними плечами 

O2B та O2D веденого кривошипа 6 складає 168,95°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження інваріанта лінійної швидкості повзуна 8 проведено з вико-

ристанням виразу [51, 54]: 

,
d

d
sinsinV8i

6

7
776






 (3.6)
 

 
де γ6 – поточний кут веденого кривошипа 6, λ7 – відносна довжина шатуна 7, ν7 

– поточний кут між шатуном 7 та напрямком переміщення повзуна 8. 

Рис. 3.13. Кінематична схема комбінованого двокривошипно-повзунного 

механізму з програмованою зміною довжини шатуна чотириланковика 
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Інваріант лінійного прискорення повзуна 8 [51]: 

 

,V
dt

d

d
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d

d
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1

1

6
6

6
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 (3.7) 

 
де ω6i – інваріант кутової швидкості веденого кривошипа. 

За результатами досліджень виразів (3.6), (3.7) встановлено, що робоче 

переміщення повзуна 8 починається та завершується в положеннях ведучого 

кривошипа 1, які відповідають кутам φ11 = 62,02º та φ12 = 319,08° (рис. 3.14). 

Окрім того досліджено, що пікові значення інваріанта лінійної швидкості пов-

зуна сягають значень V8i = –0,87; 2,06, а інваріанта прискорення W8i = 3,46; –

2,76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За результами комп’ютерного профілювання кулачкового паза виділено 

чотири досліджувані позиції: Поз. 1 – Поз. 4 (рис. 3.15). Для кожної з них вста-

новлено значення кута тиску (абсолютні значення) у парі «ролик-кулачок» та 

радіуса кривини еквідистанти паза кулачка (відносні значення), які наведено в 

таблиці 3.2. 

 

 

Рис. 3.14. Графіки залежостей від кута повороту ведучого кривошипа 

інваріантів кінематичних параметрів повзуна: 

лінійних швидкості (1) та прискорення (2) 
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Зачення кута тиску та радіуса кривини еквідистанти кулачкового паза 

 Таблиця 3.2 

Параметр Поз. 1 Поз. 2 Поз. 3 Поз. 4 

μ, 

град. 
40,2 2,25 12,24 55,58 

ρi 1,12 0,96 1,99 0,93 

 

За результатами дослідження встановлено, що значення кута тиску в парі 

«ролик-кулачок» не перевищують допустимого, а радіуса кривини еквідистанти 

кулачкового паза не спричинюють умову реалізації його самозагострення. 

 

Рис. 3.15. Схема комп’ютерного профілювання кулачкового паза 

з результатами дослідження в окремих позиціях кута тиску та радіуса кривини 

еквідистанти 
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Висновки до розділу 3 

 

1. Досліджено, що використання кривошипно-повзунного механізму в 

конструкції засобу прорізування пазів у заготовках з гофрокартону супрово-

джується інерційними навантаженнями на привод, а сам процес відбувається у 

нестабільних умовах взаємодії дискових інструментів з матеріалом, що може 

негативно впливати на забезпечення якості його обробки. 

2. Для забезпечення розширених можливостей функціонування засобу за-

пропоновано комплектувати його комбінованим двокривошипним шарнірним 

механізм з коректувальним кулачковим механізмом, що реалізує зміну довжини 

комплексного шатуна. 

3. Для синтезу комбінованого двокривошипного механізму з програмова-

ною зміною довжини комплексного шатуна використано спеціальне програмне 

забезпечення, створене в програмі AutoCAD з використанням мови AutoLisp. Її 

можливості підсилено використанням системи Dialog Control Language, яка за-

безпечує створення та активне використання діалових вікон. 

4. Результати проведених досліджень засвідчили, що застосування корек-

тувального кулачкового механізму для програмованої зміни довжини комплек-

сного шатуна за ЗПР «косинусоїда» уможливило збільшення ділянки кута по-

вороту веденого кривошипа до значення φІІ  = 226,59º, упродовж якого значення 

інваріанта кутової швидкості веденого кривошипа менші за одиницю. 

5. За результатами дослідження відносних кінематичних параметрів дво-

кривошипного механізму з програмованою зміною довжини комплексного ша-

туна отримано раціональну геометричну побудову комбінованого механізму з 

вихідним повзунним. Комп’ютерним профілюванням кулачкового паза у виді-

лених досліджуваних позиціях встановлено, що значення кута тиску в парі «ро-

лик-кулачок» (2,25º  μ  55,58º) та відносного радіуса кривини еквідистанти 

паза кулачка (0,93  ρi  1,99) відповідають умовам стабільного функціонування 

привода кареток з дисковими інструментами в засобі виготовлення великофор-

матних розгорток з гофрованого картону. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РІЗАННЯ ГОФРОВАНОГО 

КАРТОНУ РУХОМИМ ДИСКОВИМ ІНСТРУМЕНТОМ 

 

4.1. Мета та завдання проведення експериментальних досліджень 

Проведення експериментальних досліджень має за мету визначення тех-

нологічних навантажень, що виникають під час різання гофрованого картону, 

та виявлення впливу змінних технологічних параметрів процесу виготовлення 

великогабаритних розгорток тари із гофрованого картону на енергосилові па-

раметри обладнання, а також обґрунтування практичної реалізації способу ви-

готовлення розгорток великогабаритних паковань рухомими дисковими ін-

струментами. 

Для досягнення поставленої мети розроблено програму експерименталь-

них досліджень, що передбачає вирішення задач: 

 проектування та виготовлення експериментального стенда із реаліза-

цією ножичного різання за допомогою рухомого дискового інструмента; 

 розроблення методики проведення вимірювань навантажень (крутних 

моментів), що виникають під час роботи експериментального стенда; 

 виявлення впливу геометричних, кінематичних і технологічних пара-

метрів на навантаження, що виникають в процесі прорізування заготовок з гоф-

рованого картону дисковими рухомими інструментами, та дослідження енерго-

силових параметрів експериментального стенда; 

 розроблення рекомендацій щодо вибору раціональних, з точки зору 

забезпечення мінімальних навантажень та потрібної якості, технологічних па-

раметрів різання заготовок рухомими дисковими інструментами під час вигото-

влення розгорток великогабаритної тари з гофрованого картону. 
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4.2. Експериментальний стенд, що реалізує різання гофрованого картону 

рухомим дисковим інструментом 

Для проведення експериментальних досліджень спроектовано та виготов-

лено лабораторний експериментальний стенд (рис. 4.1), в якому реалізовано 

можливість дослідження різання заготовок із гофрованого картону із застосу-

ванням рухомих дискових інструментів та нерухомих протиножів, що відбува-

ється під час виготовлення елементів розгорток великогабаритної тари. 

Експериментальний стенд складається з мотор-редуктора 1 постійного 

струму потужністю 40 Вт та номінальною частотою обертання n = 300 об./хв , 

пружної муфти 2, головного валу 3, струмознімачів кільцевого типу 4, опор 5, 

каретки 6, лінійних вальниць 7, напрямних 8, зубчастого колеса 9, зубчастої 

рейки 10, дискового ножа 11, протиножів 12, пластини 13, оптопари 14, кінце-

вого вимикача 15 та станини 16 [63]. 

Підготовлена заготовка КЗ з гофрованого картону розміщується на неру-

хомих протиножах 12, позиціонується відносно упора 18 та фіксується. Диско-

вий інструмент 11, який розташований на головному валу 3 експериментально-

го стенда, за умови контакту із протиножами 12 здійснює процес різання кар-

тонної заготовки. Дисковий інструмент 11 здійснює поступально-обертовий 

рух, прокочуючись по заготовці КЗ із гофрованого картону, забезпечує прорізу-

вання в ній пазу. Обертовий рух дискового інструменту 11 забезпечується обе-

ртанням головного валу 3 від електродвигуна 1 через пружну муфту 2. Голов-

ний вал 3 закріплений на каретці 8 в опорах 5 із вальницями кочення. Поступа-

льна складова руху дискового інструменту 11 забезпечується контактом зубчас-

того колеса 9, закріпленого на головному валу 3 пристрою, та зубчастої рейки 

10, що нерухомо прикріплена до станини 16. На головному валу 3 пристрою 

розміщено чотири тензорезистори 17, які під’єднані до струмознімачів кільце-

вого типу 4, що забезпечує безперервне отримання даних в процесі проведення 

експериментальних досліджень. 
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Для мінімізації втрат від тертя ковзання під час руху, що спричиняє до-

даткові навантаження в приводі стенда, та забезпечення точного й плавного пе-

реміщення каретки 8 із зафіксованими на ній елементами як повзун застосовано 

вальниці лінійного переміщення 7, які переміщуються уздовж циліндричних 

напрямних 8. Таким чином, забезпечується якісне різання заготовок з гофрова-

ного картону. 

В спроектованому та виготовленому експериментальному стенді реалі-

зовано принцип ножичного різання рухомим дисковим інструментом. 

 

4.2. Методика та засоби проведення експериментальних досліджень 

різання заготовок з гофрованого картону рухомим дисковим інструментом 

Для одержання достовірної інформації стосовно реальних навантажень 

на приводному валу розробленого стенда застосовано тензометричний метод 

дослідження. Він передбачає вимірювання крутних моментів тензорезисторами, 

Рис. 4.1. Тривимірна модель експериментального стенда для дослідження 

різання гофрованого картону дисковим рухомим інструментом 
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які змінюють свій опір під дією деформації [3, 33]. Для вимірювань крутних 

моментів на головному валу 3 експериментального стенда наклеєно чотири 

тензорезистори фольгового типу N2A-06-T007R-350 з опором 350 Ом та базою 

150 мм. Відповідно до рекомендацій [80], для вимірювань моментів від сил 

різання гофрованого картону тензорезистори з’єднано за повною мостовою 

схемою (рис. 4.2 а), що забезпечує термокомпенсацію та компенсацію згину. 

Тензорезисторні давачі 2 (рис. 4.2 б) наклеєні на головному валу 1 експериме-

нтального стенда під кутом 45° до осі та 90° відносно один одного. Живлення 

подається до мостової схеми на одну із діагоналей, а виміряний сигнал пере-

дається від тензометричних давачів через спеціальний шлейф відповідно до 

рекомендацій [33]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В експериментальному стенді при досягненні кареткою 6 (рис. 4.3) 

крайнього положення забезпечено вимкнення двигуна 1. Це реалізовано на-

тисканням кареткою 6 на кінцевий вимикач 14, що забезпечує миттєву зу-

пинку стенда. Для отримання точних експериментальних даних та однієї 

 
а)       б) 

Рис. 4.2. Схема з’єднання тензометричних давачів (а) та їхнє розміщення на 

головному валу експериментального стенда (б) 
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точки відліку для всіх проведених дослідів у конструкції експериментального 

стенда застосовано оптопару 14. До каретки 6 прикріплено пластину 13, що 

входить у контакт із оптопарою 14 для запуску процесу отримання даних із 

аналогово-цифрового перетворювача (АЦП). Такий підхід забезпечує сталий 

час запису даних навантажень (крутних моментів) в процесі різання заготовок з 

гофрованого картону в усіх експериментах із збереженням однієї точки початку 

відліку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реєстрація показів з тензометричних давачів здійснюються з викорис-

танням універсального швидкісного АЦП USB-3000 (рис. 4.4). Він призначе-

ний для побудови систем збору та опрацювання аналогової і цифрової інфор-

мації. USB-3000 є універсальним вимірювальним пристроєм і може викорис-

товуватися як осцилограф, реєстратор та аналізатор спектра. Модуль викори-

стовує інтерфейс USB, що значно спрощує процес підключення його до пер-

сонального комп’ютера (ПК) і забезпечує можливість роботи з ним в режимі  

Рис. 4.3. Фото експериментального стенда для досліджень процесу різання 

заготовок з гофрованого картону рухомим дисковим інструментом 
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реального Plug&Play [47]. Дані із тензорезисторних давачів передаються за 

допомогою струмознімачів до АЦП, де оцифровуються та передаються на ПК 

для подальшої обробки. Для прийому та відображення результатів на ПК в 

режимі реального часу застосовано табличний редактор MS Excel, в якому 

створено макрос на мові Visual Basic for Applications, що забезпечує отри-

мання, розшифровування та запис даних, отриманих від АЦП у відповідні 

комірки табличного редактора без використання додаткового програмного 

забезпечення. 

Таблиця 4.1  

Основні параметри модуля USB-3000 

 

Канали аналогово-цифрового перетворювача 

Кількість входів 8 диференційних 

Діапазон вхідного сигналу ± 5 В 

Максимальна частота дискретизації (один канал) 3 МГц 

Максимальна загальна швидкість оцифрування да-

них (усі канали) 
3 МГц 

Розрядність АЦП 14 біт 

Основна похибка, приведена до діапазону 0.05 % 

Вхідна напруга  0.45 мкА (тип) 

Канали цифрово-аналогового перетворювача 

Кількість каналів 2 

Максимальна частота дискретизації 100 кГц 

Розрядність ЦАП 12 біт 

Вихідний діапазон ± 5 В 

Цифрові входи-виходи 

Кількість входів/виходів 10 / 8 

Максимальна частота опитування цифрових входів 6 МГц 

Загальні параметри 

Живлення Від шини USB 

Інтерфейс з’єднання з ПК USB 2.0 
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Задля отримання точного сигналу із тензорезисторних давачів у схему 

підключення АЦП додано інструментальний підсилювач на базі мікросхеми 

AD620BN [115]. Використаний інструментальний підсилювач (рис. 4.4). забез-

печує підсилення сигналу з коефіцієнтом в межах 1–10000, регулювання якого 

уможливлюється зміною характеристик резистора R5. 

 

 

Рис. 4.4. Схема підсилювача на базі мікросхеми AD620BN 

 
Використання підсилювача викликано тим, що модуль USB-3000 забезпе-

чує вимірювання зміни значень напруги на тензорезисторах з кроком 0,61 мВ, 

чого є недостатньо для фіксування значень крутних моментів на головному ва-

лу експериментального пристрою. 

Для встановлення відповідності між показами АЦП та реальними значен-

нями навантаження проводили тарування показів вимірювальної апаратури. 

Для цього експериментальний стенд встановлювали в певній позиції (одне з 

крайніх положень). Головний вал жорстко фіксували в цьому положенні, а до 

дискового інструмента прикладали еталонну масу (рис. 4.5). 

Після реєстрації початкових значень показів послідовно додавали ва-

нтажі з відомою масою та фіксували отримані значення показів модуля 

USB-3000. Запис тарувальної характеристики здійснювали зміною наванта-

жень шляхом застосування різної маси. Реальні значення крутного моменту  
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визначали за використовуваними масами вантажів та, відповідно, значенням 

плеча прикладання сили. 

 

Рис. 4.5. Схема для визначення навантажень в процесі тарування показів 

вимірювальної апаратури 

 

Оскільки в процесі проведення тарування застосовували різну масу ван-

тажів, то для переведення значень АЦП в значення технологічного моменту ви-

користовуємо залежність: 

 M n  0n K , (4.1) 

де n0 – початкове значення АЦП, n – поточне значення АЦП, К – коефіцієнт пе-

реведення значень АЦП в значення моменту від дії сили, який визначається за 

формулою: 

1M tK / n , (4.2) 

де nt – кількість значень АЦП, що відповідає зміні прикладеної маси вантажу. 

В конструкції експериментального стенда забезпечено наступні регулю-

вання: безступінчасте швидкості переміщення дискового інструменту, величи-

ни перекриття дискового інструменту протиножами (рис. 4.6), зазор між диском 

та протиножами, величина переміщення дискового інструменту. 

Змінні технологічні параметри, що впливають на зусилля різання гофро-

ваного картону в процесі виготовлення пазів у рухомим дисковим інструмен-

том, змінюються у таких межах: 
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 ширина паза b = 5,0 ··· 10,0 мм;  

 величина перекриття диска протиножами h = 0,25–3,0 мм; 

 швидкість різання V = 0,2–0,4 м/с. 

 

Рис. 4.6. Схема налагодження вузла різання: b – товщина рухомого дискового 

інструмента, h – величина його перекриття протиножами 

 

4.3. Опрацювання отриманих результатів експериментальних досліджень 

різання гофрованого картону рухомим дисковим інструментом 

Папір і картон є найбільш широко використовуваними пакувальними ма-

теріалами у світі і займають третину всього світового ринку паковання [111, 

118]. Найбільший сегмент паперової та картонної продукції з точки зору транс-

портного та великогабаритного паковання займають засоби пакування із гофро-

ваного картону. Гофрований картон є недорогим і легким, має високі співвід-

ношення міцності та жорсткості до ваги, що робить матеріал найкращим вибо-

ром для виготовлення паковань для транспортування виробів. Такий вид пако-

вання є синонімом паковання для транспортування та зберігання продукції 

[109]. Конструктивні характеристики гофрованих паковань залежать від чис-

ленних факторів, включаючи якість вхідного целюлозного волокна, механічні 

властивості складових гофрованого картону – лайнера і флютинга, а також 

структурні властивості картону в цілому. Крупногабаритне транспортне  
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паковання з гофрованого картону використовується для перевезення та збері-

гання напівфабрикатів і готової продукції, побутових та промислових приладів 

та іншої продукції із різних галузей до складських приміщень та місць їхньої 

реалізації. Як правило, такий вид паковань виготовляють у формі прямокутного 

паралелепіпеда з плоских розгорток [67]. 

Для проведення експериментальних досліджень використано найбільш 

розповсюджені типи гофрованого картону та їх комбінації, відповідно до зага-

льноприйнятої класифікації [67, 111, 118], а саме: тип «В» – завтовшки від 2,2 

до 3,0 мм; тип «С» – від 3,1 до 4,0 мм і тип «Е» – від 1,0 до 2,0 мм. В процесі 

проведення експериментальних досліджень застосовано тришарові та 

п’ятишарові зразки (рис. 4.7). Товщина гофрованого картону зазвичай не є пос-

тійною через структуру матеріалу і недоліки як наслідок технології та процесу 

виготовлення. Для вимірювання товщини матеріалу використано стандартний 

метод, що передбачений стандартом ISO 3034:2011. Зразки картону кондиціо-

новано за температури 23° С і відносній вологості 50% протягом 4 годин. У 

таблиці 4.2 наведено параметри відібраних зразків гофрованого картону. 

 

 а) б) 

Рис. 4.7. Види обраних зразків гофрованого картону для проведення 

досліджень: тришаровий (а), п’ятишаровий (б) 

Таблиця 4.2 

Параметри обраних зразків гофрованого картону  

Тип флютинга Загальна товщина, мм Кількість шарів 

В 2,9 3 

С 3,8 3 

Е 1,5 3 

ВЕ 4,1 5 

СВ 7,2 5 
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4.3.1. Визначення на приводному валу експериментального стенда 

моментів сили різання гофрокартону 

Розроблений експериментальний стенд уможливлює одночасне вимірю-

вання крутного моменту на приводному валу із контролем швидкості перемі-

щення дискового інструмента в часі. Відлік початку процесу різання заготовки 

з гофрованого картону починається з моменту взаємодії пластини та оптопари. 

На рисунку 4.8 представлено фрагмент типового запису крутного момен-

ту на головному валу експериментального стенда під час різання заготовки, що 

виготовлена із тришарового гофрованого картону, зі швидкістю переміщення 

рухомого дискового інструмента V = 0,4 м/с. Представлений графік демонструє 

результати дослідження процесу різання тришарового гофрованого картону ти-

пу «С» завтовшки 4,0 мм. Прорізування паза в заготовці з гофрованого картону 

забезпечувалося дисковим інструментом завтовшки 5 мм із перекриттям остан-

нього протиножами 0,25 мм [30]. 

 

 

Рис. 4.8. Графік зміни крутного моменту на головному валу пристрою в процесі 

різання гофрованого картону: 1 – поперек флютинга, 2 – вздовж флютинга 



122 
 

На графіку показано залежність зміни крутного моменту сили різання від 

часу виконання операцій різання заготовки із гофрованого картону для двох 

випадків: розташування дискового інструменту вздовж та поперек флютинга. 

Як видно із графіків, характер кривих є однаковим, змінюються лише максима-

льні значення крутного моменту на приводному валу стенда спричинені зу-

силлям різання заготовок. На отриманій графічній залежності умовно виділимо 

три ділянки: 

 І (І1) – початок деформування заготовки із гофрованого картону та по-

чаток процесу різання; 

 ІІ (ІІ1) – процес різання заготовки із гофрованого картону; 

 ІІІ (ІІІ1) – завершення процесу різання заготовки із гофрованого кар-

тону та зменшення навантажень в експериментальному стенді. 

Як видно з графічних залежностей, на ділянці І (І1) відбувається поступо-

ве накочування дискового інструменту на заготовку із гофрованого картону – 

значення крутного моменту починає поступово зростати від мінімального зна-

чення (точка А) до досягнення максимального значення Мmax (точки В та В1 при 

різанні відповідно поперек та вздовж флютинга). Ділянка ІІ (ІІ1) характеризу-

ється практично незмінним значенням крутного моменту. Саме на цій ділянці із 

постійним значенням крутного моменту виконується робота різання заготовки 

із гофрованого картону до завершення процесу (точки С та С1). Після цього 

спостерігається плавне спадання значень крутного моменту, на ділянці ІІІ (ІІІ1), 

до досягнення мінімального значення (точка D). 

За результатами експериментальних досліджень крутних моментів від 

сили різання на головному валу експериментального стенда встановлено, 

що товщина гофрованого картону не впливає на характер кривих. У кожно-

му випадку змінюється лише значення максимального крутного моменту, 

яке відповідає моменту від зусилля різання заготовок. Як наслідок, для ко-

жного зразка гофрованого картону можна визначити своє певне значення 

моменту сили різання. Окрім того, на його величину на приводному валу 
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експериментального стенда впливає напрямок розташування флютинга в заго-

товці стосовно напрямку руху дискового інструменту – напрямку різання. 

За результатами опрацювання результатів експериментальних вимірю-

вань моментів сили різання на головному валу експериментального стенда 

отримано залежності, що демонструють загальні тенденції зміни навантажень в 

робочих органах експериментального стенда. Експериментально отримані зна-

чення моментів при прорізуванні пазів в заготовках з відібраних зразків гофро-

ваного картону, опрацьовані на основі тарувальних залежностей та методик 

проведення експериментальних досліджень [1] наведені у вигляді таблиць 4.3 

та 4.4. 

Проведення експериментального дослідження відбувалося з викорис-

танням зразків гофрованого картону відповідно до характеристик, наведених у 

таблиці 4.2, завдовжки 100 мм. При цьому дисковий інструмент здійснював лі-

нійне переміщення аналогічне довжині. Опрацювання результатів експеримен-

тальних досліджень виконано в табличному редакторі MS Excel, що має ряд 

статистичних функцій, функцій згладжування та опису кривих [9, 15], в яку да-

ні експортувались від АЦП. 

Таблиця 4.3 

Результати експериментальних досліджень крутних моментів на головному 

валу з диском завширшки 5 мм та швидкістю переміщення 0,2 м/с 

Величина перекриття диска протиножами, мм 0,25 1 2 3 

К
р
у

тн
и

й
 м

о
м

ен
т,

 Н
м

 

тип B, 2.9 мм 
Вздовж флютинга 1,47 0,98 0,9 0,85 

Впоперек флютинга 1,89 1,27 1,1 1,02 

тип C, 3.8 мм 
Вздовж флютинга 2,07 1,5 1,42 1,27 

Впоперек флютинга 2,28 1,65 1,54 1,41 

тип E, 1.5 мм  
Вздовж флютинга 1,4 0,68 0,6 0,58 

Впоперек флютинга 1,67 0,95 0,88 0,86 

тип BE, 4.1 мм 
Вздовж флютинга 1,65 1,16 0,96 0,94 

Впоперек флютинга 2,14 1,45 1,21 1,13 

тип CB, 7.2 мм 
Вздовж флютинга 3,97 3,08 3,02 2,88 

Впоперек флютинга 4,35 3,23 3,12 2,97 
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Таблиця 4.4 

Результати експериментальних досліджень моментів сили різання на головному 

валу з диском завтовшки 5 мм та швидкістю переміщення 0,4 м/с 

Величина перекриття диска протиножами, мм 0,25 1 2 3 

К
р
у

тн
и

й
 м

о
м

ен
т,

 Н
м

 

тип B, 2.9 мм 
Вздовж флютинга 1,72 1,15 1,02 0,96 

Впоперек флютинга 2,13 1,52 1,21 1,15 

тип C, 3.8 мм 
Вздовж флютинга 2,4  1,62 1,37 1,27 

Впоперек флютинга 2,67 1,8 1,62 1,55 

тип E, 1.5 мм  
Вздовж флютинга 1,51 0,96 0,8 0,75 

Впоперек флютинга 1,83 1,25 1,06 1,04 

тип BE, 4.1 мм 
Вздовж флютинга 1,67 1,22 0,97 0,92 

Впоперек флютинга 2,36 1,6 1,35 1,3 

тип CB, 7.2 мм 
Вздовж флютинга 4,31 3,15 2,84 2,96 

Впоперек флютинга 4,55 3,63 3,3 3,38 

 

За отриманими експериментальними даними досліджень побудовано від-

повідні графічні залежності, які представлені на рисунках 4.9 – 4.11. 

 

 
Рис. 4.9. Графік залежності моменту сили різання від величина перекриття 

диска протиножами під час різання заготовок з тришарового гофрованого 

картону (тип B завтовшки 2,9 мм): 1 – поперек флютинга, 2 – вздовж флютинга 

 

Як видно з графічних залежностей, що зображені на рис. 4.9, значення 

моменту від сили різання поступово спадає залежно від перекриття диска про-

тиножами для тришарового гофрованого картону (тип B завтовшки 2,9 мм). 
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При цьому спадання відбувається не пропорційно збільшенню величини перек-

риття. Виявлено, що різання тришарового гофрованого картону впоперек флю-

тингу спричинює виникнення моменту сили різання на головному валу експе-

риментального стенда, значення якого приблизно на 22 % більше, ніж під час 

різання гофрованого картону вздовж флютингу. Таку тенденцію можна поясни-

ти властивостями стиснення та руйнування гофрованого картону. 

Представлені тенденції за результатами експериментальних досліджень 

для тришарового гофрованого картону типу B завтовшки 2,9 мм зберігаються і 

в процесі різання зразків з інших типів гофрованого картону (рис. 4.10, 4.11). 

Тому можна стверджувати, що поперечний напрямок розташування флютингу 

відносно різального дискового інструменту спричинює збільшення моменту 

сили різання на 22%. 

 а) 

 б) 

Рис. 4.10. Графіки залежності моментів сили різання від величини перекриття 

диска протиножами під час різання заготовок з гофрованого картону типу C 

завтовшки 3,8 мм (а), E завтовшки 1,5 мм (б): 

1 – поперек флютинга, 2 – вздовж флютинга 
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 а) 

 б) 

 

Рис. 4.11. Графіки залежності моментів сили різання від величини перекриття 

диска протиножами під час різання заготовок з гофрованого картону типу BE 

завтовшки 4,1 мм (а), CB завтовшки 7,2 мм (б): 

1 – поперек флютинга, 2 – вздовж флютинга 

 

Програмою проведення експериментальних досліджень передбачено 

встановлення залежності моментів сили різання на головному валу експеримен-

тального стенда від швидкісного режиму переміщення дискового інструмента 

за різних значень товщини заготовок з гофрованого картону. Дослідження ви-

конано з використанням зразків гофрованого картону згідно значень, поданих у 

таблиці 4.2 за змінної величини перекриття дискового інструмента протиножа-

ми. Відповідні результати для тришарового гофрованого картону (тип B зав-

товшки 2,9 мм) зображені на рисунку 4.12. 
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Рис. 4.12. Графік залежності моменту сили різання від величина перекриття 

диска протиножами під час різання заготовок з тришарового гофрованого 

картону (тип B завтовшки 2.9 мм) за швидкості переміщення дискового 

інструмента: 1 – 0,4 м/с, 2 – 0,2 м/с 

 

Аналізом отриманих результатів встановлено, що збільшення величини 

перекриття дискового інструмента протиножами призводить до зменшення 

значень моменту сили різання на головному валу експериментального стенда. 

Така залежність є нелінійною: збільшення величини перекриття з 0,25 мм до 2,0 

мм призводить до зменшення моменту на 40 %. Окрім того, різання заготовок з 

гофрованого картону поперек флютингу спричинює зменшення значення мо-

менту з 1,89 Нм до 1,12 Нм. Проте подальше збільшення з 2,0 мм до 3,0 мм ве-

личини перекриття рухомого дискового інструмента протиножами викликає 

зменшення моменту сили різання вже на 7,3% (з 1,12 Нм до 1,02 Нм). Приведе-

ний приклад стосується різання тришарового гофрованого картону типу B зав-

товшки 2,9 мм поперек флютинга. 

Експериментальні дослідження процесу різання інших зразків гофрова-

ного картону, що були обрані для проведення експериментальних досліджень 

(таблиця 4.2), підтвердили тенденції залежності результатів, аналогічні 

отриманим при обробці різанням тришарового гофрованого картону типу B 

завтовшки 2,9 мм. 
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 а) 

 б) 

 в) 

 г) 

 
Рис. 4.13. Графіки залежності моментів сили різання від величина перекриття 

диска протиножами під час різання заготовок із гофрованого картону типів 

C (а), E (б), BE (в), CB (г) поперек флютинга за швидкості переміщення 

дискового інструмента: 1 – 0,4 м/с, 2 – 0,2 м/с 

Δ = 3,8 мм 

Δ = 7,2 мм 

Δ = 1,5 мм 

Δ = 4,1 мм 
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Окрім того, досліджено вплив зміни товщини гофрованого картону на 

значення моментів сили різання з різним перекриття дискового інструмента 

протиножами на різних швидкостях його переміщення вздовж та поперек флю-

тинга. Результати експериментальних досліджень для обраних зразків гофрова-

ного картону представлені на рисунках 4.14 та 4.15. За результатами експери-

ментальних досліджень встановлено, що значення моментів сили різання пос-

тупово зростають залежно від товщини гофрованого картону. Проте, така зале-

жність нелінійна. 

 а) 

 

 б) 

 

Рис. 4.14. Графіки залежності моменту сили різання від товщини гофрованого 

картону під час різання з перекриттям дискового інструмента 0,25 мм (а) 

та 3,0 мм (б) за швидкості: 1 – 0,4 м/с, 2 – 0,2 м/с 
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 а) 

 б) 

 
Рис. 4.15. Графіки залежності моменту сили різання від товщини гофрованого 

картону під час різання з перекриттям дискового інструмента 0,25 мм (а) 

та 3,0 мм (б): 1 – поперек флютинга, 2 – вздовж флютинга 

 

Як видно з графіків (рис. 4.14), в діапазоні швидкостей, передбачених 

експериментальними дослідженнями, збільшення швидкості переміщення ка-

ретки з інструментом не має впливу на характер зміни кривої. Проте, це приз-

водить до зростання моменту сили приблизно на 10%. Таким чином, збільшен-

ня швидкості переміщення дискового інструмента спричинює незначне зрос-

тання значень моменту сили різання на головному валу стенда. Як приклад, 

для тришарового гофрованого картону (тип B, завтовшки 2,9 мм) зі збільшен-

ням швидкості переміщення дискового інструмента з 0,2 м/с до 0,4 м/с спосте-

рігається зростання моменту сили різання лише на 10%. Така ж картина спо-

стерігається при обробці різанням інших зразків гофрованого картону. Можна 

стверджувати, що вплив швидкості переміщення дискового інструмента в 
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межах 0,2–0,4 м/с практично не впливає на значення моменту сили різання на 

головному валу експериментального стенда. 

Оцінка впливу товщини гофрованого картону на значення моменту (рис. 

4.15) показала, що збільшення товщини картону приводить до збільшення його 

значень. Товщина гофрованого картону залежить від кількості шарів картону в 

його складі. Це пояснюється збільшенням необхідної роботи для деформації 

гофрованих шарів (флютингів) картону та його різання в цілому. Крім того, на-

прям розташування флютингу в процесі різання заготовок впливає на значення 

моменту. Встановлено його збільшення на 10% під час різання поперек флюти-

нгу порівняно з різанням вздовж. Такі результати ґрунтуються на необхідності 

спочатку деформації флютингу, а потім розділення різання гофрованого карто-

ну. Протягом різання гофрованого картону руйнується флютинг, що має більш 

високі властивості міцності в перпендикулярному напрямку. 

Виявлений вплив розміру перекриття рухомого дискового інструмента 

протиножами на значення моменту сили різання на головному валу експериме-

нтального стенда показує, що він є важливим параметром, який впливає на 

продуктивність експериментального пристрою. Контакт дискового інструмента 

та протиножів забезпечує різання гофрованого картону за ножичним методом. 

Проведені експериментальні дослідження підтвердили зменшення значень мо-

менту сили різання зі збільшенням розміру перекриття. Оскільки різання гоф-

рованого картону пропорційне довжині лінії контакту крайки дискового ін-

струмента з матеріалом, то збільшення товщини картону та розміру перекриття 

спричиняють збільшення довжини лінії контакту, що впливає на значення мо-

менту. Аналізом результатів експериментальних досліджень рекомендовано 

забезпечувати розмір перекриття дискового інструмента протиножами в діапа-

зоні 2,0 – 3,0 мм. Так, розмір перекриття менше 2,0 мм викликає збільшення 

крутного моменту в двічі, а розмір перекриття понад 3,0 мм не має істотного 

впливу на значення крутного моменту, однак погіршує якість різання. 
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Під час проведення експериментальних досліджень було застосовано ру-

хомі дискові інструменти різної товщини та конфігурації різальної крайки. На 

основі отриманих експериментальних даних встановлено, що конфігурація дис-

кового інструменту не має суттєвого впливу на значення навантажень на голов-

ному валу експериментального стенда. Збільшення товщини дискового інстру-

мента приводить до незначного збільшення моменту сили різання, що поясню-

ється більшою площею контакту із заготовкою з гофрованого картону і, відпо-

відно, більшим зусиллям деформування флютингу в процесі накочування дис-

кового інструмента. 

 

4.3.2. Визначення на приводному валу експериментального стенда 

моментів сили різання попередньо деформованого гофрованого картону 

 

В процесі накочування рухомого дискового інструменту на заготовку із 

гофрованого картону спостерігається зростання значень моменту, що відпові-

дає початку деформування заготовки із гофрованого картону (ділянки І та І1 на 

рис. 4.8) [62]. До моменту початку процесу руйнування структури гофрованого 

картону, тобто початку різання, дисковий інструмент здійснює деформування 

картону. В першу чергу відбувається деформація гофрованого шару, потім ущі-

льнення загальної структури заготовки з гофрованого картону. Деформаційні 

характеристики гофрованого картону, з огляду на його багатошарову будову, 

різні. Конфігурація та характеристики шарів, не дають чіткого розуміння спів-

відношення сил деформування та сил різання гофрованого картону. Як показа-

ли експериментальні дослідження, напрямок руху дискового інструмента від-

носно розташування флютингу призводить до зростання значень моменту сили 

різання, що пов’язано з різними механічними характеристиками флютингу в 

перпендикулярних напрямках. 

Отримані в процесі експериментальних досліджень значення моментів 

сили різання на приводному валу експериментального стенда є сумарними 

значеннями  моментів від сил деформування гофрованого картону та сил 
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різання здеформованого картону [25, 102]. Такі явища призводять до виникнен-

ня різних зон в процесі накочування дискового інструменту на заготовку із го-

фрованого картону. Виникнення зон деформування гофрованого шару та зрізу-

вання ділянки картону пов’язані з протіканням різних технологічних процесів, 

реалізація яких ґрунтується на силовому переборюванні інструментами різних 

технологічних опорів: зусиллям деформування картону та різанням його здефо-

рмованої ділянки. Як показали експериментальні дослідження (рис. 4.16), в 

процесі накочування дискового інструменту відбувається ущільнення структу-

ри флютингу та гофрованого картону в цілому. Таке ущільнення спостерігати-

меться на усіх типах гофрованого картону, незалежно від його товщини. 

 

а)       б) 

 

в)      г) 

 
Рис. 4.16. Фото процесу накочування дискового інструмента на заготовку з 

гофрованого картону типу: 

B (а), C (б), BE (в), CB (г) 

 

Як видно з рисунка 4.16, в процесі накочування дискового інструмента на 

заготовку з гофрованого картону відбувається ущільнення його структури для 

Δ = 7,2 мм 

Δ = 2,9 мм Δ = 3,8 мм 

Δ = 4,1 мм 
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зразків усіх обраних типів. Так, спостерігається ущільнення структури прибли-

зно на 65% його початкової товщини. 

Для виявлення значення моментів різання гофрованого картону без вра-

хування зусиль деформування картону під час накочування дискового інстру-

мента проведено експериментальні дослідження, в яких, як заготовки, викорис-

тано попередньо деформовані зразки з гофрованого картону. Для цього перед 

дослідженням на експериментальному стенді їх попередньо стискували для 

ущільнення гофрованого шару та витримували в часі. 

Експериментальні дослідження різання стиснутого гофрованого картону 

рухомим дисковим інструментом проводилось із застосуванням дискового ін-

струмента завтовшки 10 мм з величиною перекриття дискового інструмента 

протиножами 3 мм за швидкісного режиму переміщення рухомого дискового 

інструмента 0,4 м/с. Після обробки отриманих результатів експериментальних 

досліджень різання гофрованого картону рухомим дисковим інструментом 

отримано значення моменту на приводному валу стенда, які наведені у таблиці 

4.5. 

Таблиця 4.5 

Результати експериментальних досліджень моментів на головному валу під час 

різання попередньо стиснутих заготовок 

 
Тип флютинга та напря-

мок розташування відно-

сно диска 

Заготовка із гофрованого картону 

Різниця, 

% 
В нормальному 

стані 

В попередньо 

стиснутому 

стані 

З
н

ач
ен

н
я
 к

р
у

тн
о

го
 м

о
м

е-

н
ту

, 
Н

м
 

тип B, 2.9 мм 
вздовж 1,21 0,83 31 

поперек 1,29 0,92 29 

тип C, 3.8 мм 
вздовж 1,73 1,08 36 

поперек 1,79 1,41 21 

тип E, 1.5 мм  
вздовж 1,11 0,53 52 

поперек 0,79 0,52 34 

тип BE, 4.1 мм 
вздовж 1,3 0,97 25 

поперек 1,61 1,25 22 

тип CB, 7.2 мм 
вздовж 3,56 2,42 32 

поперек 3,61 2,89 20 
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Під час різання попередньо стиснутих заготовок з гофрованого картону 

спостерігається зменшення значень моментів сили різання. Так, під час різання 

вздовж флютингу спостерігається зменшення моменту в середньому на 35 %, а 

під час різання поперек флютингу таке зменшення знаходиться в межах 25%. 

Неоднаковий рівень зменшення моментів під час різання дисковим інструмен-

том стиснутих заготовок з гофрованого картону пояснюється тим, що в попере-

чному напрямку залишається хоч і здеформована структура гофрованого шару, 

що потребує створення більшого зусилля різання заготовки. Проведені таким 

чином експериментальні дослідження дозволили розділити значення зусиль 

стиснення картону та зусиль різання. Отримані експериментальні значення зу-

силь деформування гофрованого картону та зусиль різання здеформованих ді-

лянок різної товщини та напрямку розташування флютингу є важливими для 

інженерного розроблення технологічного обладнання з використанням диско-

вих інструментів для виготовлення великогабаритної тари з гофрованого кар-

тону. 

Порівнюючи отримані експериментальним шляхом дані та виявлені за-

кономірності процесу різання заготовок з гофрованого картону рухомим диско-

вим інструментом методом накочування корелюються із отриманими результа-

тами аналітичних досліджень та знаходяться в межах 5-7% похибки. 

За результатом експериментальних досліджень отримано статистичний 

ряд вимірювань двох параметрів. Характер зміни моменту сили різання на при-

водному валу механізму залежно від товщини гофрокартону можна описати 

емпіричними залежностями, а саме: 

 

Мкр  Аn, (4.3) 

 

де А (Н / ммn+1) і n – характеристики певного виду гофрокартону, отримані за 

допомогою програмного забезпечення як математичний опис усередненої лінії. 

Для гофрокартону при перекритті 3мм та швидкості каретки 0,2 м/с. : 

– вздовж гофрованого шару: 
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Мкр  0,22391,286, (4.3) 

 
– поперек гофрованого шару: 

Мкр  0,36461,0499. (4.4) 

 

Таким чином, підібрано функціональну залежність, що описує експери-

ментальні значення змінних, і точно відображає загальну тенденцію зміни цієї 

залежності, що уможливлює виключення похибки вимірювань та випадкових 

відхилень. Для забезпечення максимального рівня достовірності отриманих за-

лежностей контролювався ступінь близькості апроксимації експериментальним 

даним, який оцінюється коефіцієнтом детермінації. 
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Висновки до розділу 4 

1. Розроблено та виготовлено експериментальний стенд для дослідження 

різання заготовок з гофрованого картону рухомим дисковим інструментом та 

нерухомими протиножами. Конструкцією експериментального стенда забезпе-

чено можливість зміни швидкості переміщення дискового інструмента із отри-

манням потрібної якості різання заготовок. 

2. Розроблено програму та проведено експериментальні дослідження рі-

зання заготовок різних видів (кількість шарів, тип та товщина) гофрованого ка-

ртону з виявленням впливу різних факторів (напрямок, подача, величина пере-

криття). 

3. Застосовано сучасні методи проведення досліджень, апаратне та про-

грамне забезпечення уможливили отримання достовірних значень моментів си-

ли різання з мінімальною похибкою вимірювань в процесі проведення експери-

ментальних досліджень. 

4. Оцінено якісні та кількісні параметри значень моментів сили різання 

на валу експериментального стенда, що виникають під час різання заготовок з 

гофрованого картону. Визначено вплив типу гофрованого картону, його товщи-

ни та напрямку розташування флютингу на значення моментів. Встановлено, 

що в процесі прорізування пазів поперек флютингу дисковим інструментом ді-

аметром 104 мм на швидкості 0,4 м/с момент сили різання становить 2,13 Нм та 

1,15 Нм для тришарового гофрокартону завтовшки 2,9 мм при перекритті 0,25 

мм та 3 мм відповідно. Для п’ятишарових зразків завтовшки 7,2 мм їхні значен-

ня моменту сили різання становлять, відповідно, 4,55 Нм та 3,38 Нм. 

5. Експериментально встановлено, що різання поперек флютингу викли-

кає збільшення моменту приблизно на 22 % порівняно з різанням вздовж нього. 

6. Збільшення розміру перекриття дискового інструменту нерухомими 

протиножами з 0,25 мм до 2,0 мм спричинює зменшення моменту сили різання 

приблизно на 40 %. Подальше збільшення розміру перекриття з 2,0 мм до 3,0 
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мм призводить до зменшення моменту лише на 7,3 %. Рекомендовано вибира-

ти технологічні параметри процесу різання гофрованого картону з точки зору 

забезпечення мінімальних навантажень. Зокрема, необхідно забезпечувати 

перекриття дискового інструменту нерухомими протиножами в діапазоні 2,0 

– 3,0 мм, що забезпечує зменшення моменту сили різання. 

7. Експериментально встановлено вплив швидкості переміщення диско-

вого інструмента на величину моменту сили різання. Збільшення швидкості пе-

реміщення дискового інструмента не викликає істотного впливу на нього. Збі-

льшення швидкості переміщення дискового інструмента з 0,2 м/с до 0,4 м/с 

спричинює збільшення моменту сили різання майже на 10 %. 

8. Отримані експериментальним шляхом результати знаходяться в ме-

жах 5 – 7 % похибки порівняно з результатами проведених попередньо аналіти-

чних досліджень. 

9. Отримано експериментальні значення зусиль різання попередньо сти-

снутого гофрованого картону та, відповідно, визначено значення зусиль дефор-

мування заготовок під час накочування дискового інструменту. Встановлено, 

що складова навантаження від сил деформування гофрованого шару становить 

близько 30 %. Значення моменту різання стиснутих заготовок вздовж флютингу 

відрізняються на 35 % порівняно зі звичайними, а під час різання поперек флю-

тингу – в межах 25 %. 

10. Отриманими результатами експериментальних досліджень підтвер-

джено ефективність запропонованого способу виготовлення великогабаритної 

тари з гофрованого картону, стабільне функціонування засобу різання. 
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РОЗДІЛ 5 

 

КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗУСИЛЬ ТА ЕНЕРГО-

СИЛОВИХ ПОКАЗНИКІВ НОЖИЧНОГО ПРОРІЗУВАННЯ 

ГОФРОКАРТОНУ 

 

У розділі 2 дисертаційної роботи виведені аналітичні залежності для ви-

значення енергосилових параметрів привода дискового прорізувального ін-

струмента. У розділі 4 за результатами експериментальних досліджень дана 

оцінка отриманих аналітичних результатів, що дозволило підтвердити корект-

ність аналітичних прогнозувань. Логічним завершенням проведених дослі-

джень є формулювання, на основі даних попередніх розділів, значень лінійних 

та площинних технологічних зусиль, що виникають при даному способі виго-

товлення гофрокартонних розгорток. Ці значення формують базу для розраху-

нку навантажень при виготовленні великогабаритних розгорток з конкретних 

видів гофрованого картону заданої товщини та розмірів. 

 

5.1. Дослідження лінійного зусилля різання та площинного зусилля 

деформування гофрокартону в процесі прорізування пазів 

 

Як засвідчили результати експериментальних досліджень, проведені у 

розділі 4, процес обробки гофрокартону запропонованим способом протікає 

при формуванні в ньому упродовж накочування диска зон деформування та рі-

зання. Він супроводжується технологічною силою від деформування ділянки 

матеріалу дисковим інструментом перед врізанням та силою різання стиснутого 

гофрокартону. 

Для визначення площинних зусиль деформування та лінійних прорізу-

вання гофрокартону скористаємося залежностями (2.30) і (2.35), отриманими у 

розділі 2. Після перетворення цих виразів отримаємо: 
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де МД – момент сили на валу привода прорізного інструмента, прикладений для 

деформування гофрокартону перед прорізуванням; МР –момент сили на валу 

привода прорізного інструмента, прикладений для зрізування здеформованої 

ділянки гофрованого картону; R – радіус прорізного інструмента, b – товщина 

прорізного інструмента; а – перекриття інструментом площини протиножів, на 

які встановлюють заготовки; Δ – товщина гофрокартону; Δ1, Δ2 – товщина зде-

формованого гофрокартону на різних етапах переміщення прорізного інструме-

нта (як показали експериментальні дослідження, Δ1 + Δ2 = 0,35Δ). 

На основі отриманих експериментальних даних за залежностями (5.1) і 

(5.2) встановлено значення площинних зусиль деформування і лінійних прорі-

зування відповідно для зразків гофрокартону: 1 – тришарового завтовшки 1,5 

мм; 2 – тришарового завтовшки 2,9 мм; 3 – тришарового завтовшки 3,8 мм; 4 – 

п’ятишарового завтовшки 4,1 мм; 5 – п’ятишарового завтовшки 7,2 мм. Значен-

ня інших параметрів прорізування: радіус прорізного інструмента R = 100 мм, 

товщина інструмента b = 5 мм; перекриття а = 1 мм. 

Результати для обраних зразків відображено у вигляді стовпчикових діаг-

рам на рис. 5.1. Аналізуючи їх, можемо зробити висновок, що напрямок розта-

шування гофрованого шару відносно лінії прорізування по-різному впливає на 

характер площинних навантажень деформування і лінійних прорізування гоф-

рокартону. 
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Як видно з діаграм, при деформуванні гофрокартону більші площинні 

зусилля необхідно прикласти вздовж напрямку гофри, що пояснюється біль-

шою жорсткістю флютингу вздовж його ребер. Ця характерна особливість ви-

різняє високу жорсткість гофротари при незначній товщині та масі. Перева-

жання навантажень здебільшого незначне, хоча для тришарового картону зав-

товшки 3,8 мм складає 27 %, а для п’ятишарового картону завтовшки 7 мм – 

36 %. Тому на жорсткість тари позитивно впливає збільшення товщини гоф-

рокартону за рахунок збільшення амплітуди хвилі флютингу. Найважче стис-

нути зразок 1, оскільки відношення амплітуди хвилі гофри до її товщини у 

нього найменше. При прорізуванні картина дещо інша. Лінійні навантаження 

різання більші поперек гофри, а переважання становить 3…23 %. 

Окремо варто виділити результати прорізування п’ятишарового гофро-

картону завтовшки 4 мм (зразок 4). Лінійні зусилля при його прорізуванні ме-

нші, ніж у тришарового такої ж товщини. Це можна пояснити меншою товщи-

ною лайнерів і флютингу, що формують п’ятишаровий картон невеликої тов-

щини – 4 мм. 

а) б) 

Рис. 5.1. Значення площинного зусилля деформування (а) та лінійного різання (б) 

зразків з гофрокартону різного виду дисковим інструментом вздовж (стовпці 

ліворуч) та поперек (стовпці праворуч) напрямку розташування гофрованих шарів 
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Дослідимо вплив параметрів прорізування на значення площинних та лі-

нійних технологічних зусиль на прикладі зразка тришарового гофрокартону за-

втовшки 4 мм. Проаналізуємо вплив зміни радіуса прорізного інструмента на 

навантаження. Результати порівняльного аналізу представлені на рис. 5.2 за 

таких незмінних параметрів: товщина диска b = 5 мм, перекриття інструмента 

a = 1 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як видно з графіків, збільшення радіуса прорізувального інструмента з 50 

до 100 мм уможливлює зменшення площинного зусилля деформування з 0,83 

до 0,42 Н/мм2 вздовж гофрованого шару та з 0,6 до 0,3 Н/мм2 впоперек. Лінійні 

зусилля різання зменшуються з 11 до 5,5 Н/мм вздовж гофри та з 11,7 до 5,9 

Н/мм впоперек гофрованого шару. В середньому навантаження зменшуються 

на 50 %. Подальше збільшення радіуса інструмента зберігає таку закономір-

ність. При його збільшенні з 100 до 200 мм значення qД зменшуються з 0,83 до 

0,42 Н/мм2 вздовж гофрованого шару та з 0,6 до 0,3 Н/мм2 впоперек, а qР – з 

0,83 до 0,42 Н/мм вздовж та з 0,6 до 0,3 Н/мм впоперек гофрованого шару. 

а) б) 

Рис. 5.2. Залежності площинного зусилля деформування (а) та лінійного різання 

(б) гофрокартону від радіуса прорізного інструмента вздовж (           ) та поперек 

(           ) напрямку розташування гофрованих шарів 
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Ця закономірність характерна і для інших досліджуваних зразків. На ос-

нові отриманих даних можемо сформувати рекомендацію: при проектуванні 

пристрою для прорізування пазів у гофрокартоні доцільно застосовувати ін-

струмент радіусом від 100 до 150 мм. При цьому для обробки різанням картон-

них заготовок завтовшки до 4 мм достатнім розміром диска є R = 100 мм, а для 

товстіших заготовок – R = 150 мм. 

Ступінь перекриття прорізним інструментом площини встановлення за-

готовок на протиножах також впливає на значення перерахованих наванта-

жень. Розглянемо його в діапазоні від 0,25 до 4 мм при R = 100 мм та b = 5 мм 

(рис. 5.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як видно з графіків (рис. 5.3), збільшення перекриття прорізним інстру-

ментом контрножів з 0,25 мм до 4 мм супроводжується зменшенням наванта-

жень: 

- площинних зусиль деформування – з 0,46 до 0,37 Н/мм2 (на 20 %) вздовж 

гофрованого шару та з 0,34 до 0,27 Н/мм2 (на 21 %) впоперек; 

- погонних зусиль різання – з 7,46 до 5,16 Н/мм (на 31 %) вздовж та з 7,72 

до 5,34 Н/мм (на 31 %) впоперек гофрованого шару. 

а) б) 

Рис. 5.3. Залежності площинного зусилля деформування (а) та лінійного різання (б) 

гофрокартону від перекриття інструментом контрножів вздовж 

(           ) та поперек (          ) напрямку розташування гофрованих шарів 
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При цьому, відчутне зменшення навантажень відбувається за умови пе-

рекриття в 2 мм, а саме в середньому на 15 % для площинних зусиль деформу-

вання і на 25 % для лінійних зусиль різання. Глибше занурення інструмента в 

прорізний паз не сприяє відчутному зменшенню навантажень, але може спро-

вокувати труднощі при взаємному позиціонуванні різальних крайок диска і 

протиножів. Тому раціональним є вибір ступеня перекриття інструментом 

протиножів у діапазоні а = 1…3 мм з врахуванням для конкретного типу гоф-

рокартону якості утвореного зрізу. 

Дослідимо характер впливу ширини прорізного інструмента на пло-

щинні та лінійні навантаження за таких сталих параметрів: R = 100 мм, а = 

1 мм. Аналіз проведемо в діапазоні ширини b = 1,5…15 мм за результатами, 

поданими графічно на рис. 5.4, для гофрокартонів: тришарового завтовшки 4 

мм і п’ятишарового завтовшки 7 мм. Результати дослідження підтверджують 

зменшення площинного зусилля деформування (приблизно у 8 разів) гофрокар-

тону зі збільшенням ширини пазу в наведеному діапазоні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як можемо судити з залежності (5.2), цей параметр не впливає на лінійні 

зусилля різання, оскільки при прорізуванні інструмент контактує тільки по 

а) б) 

Рис. 5.4. Залежності площинного зусилля деформування гофрокартону 

завтовшки 4 мм (а) і 7 мм (б) залежно від ширини прорізного інструмента вздовж 

(           ) та поперек (          ) напрямку розташування гофрованих шарів 
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різальній крайці, а не по свій ширині. На етапі проектування розгорток гофро-

тари потрібно закладати рекомендації щодо збільшення відстані між сусідніми 

клапанами. 

 

5.2. Комплексні дослідження витрат кінетичної потужності при обробці 

різанням заготовок з гофрокартону 

 
Отримані в 3 розділі результати експериментальних досліджень дають 

змогу провести розрахунки потужності, яку споживає обладнання для реалізації 

в обладнанні запропонованого способу виготовлення великоформатних розгор-

ток гофротари. Для цього отримані значення моментів технологічних сил вико-

ристаємо для розрахунків за залежностями (2.32) – (2.35). 

Необхідні для розрахунків значення маси елементів отримано за резуль-

татами експериментальних досліджень на дослідному стенді. А саме: маса пов-

зуна m4 = 3 кг, маса зубчастого колеса m6  = 15 кг, маса вала m8 = 7,3 кг, маса ди-

скового ножа m9 = 4,2 кг. Кількість елементів конструкції при виготовленні чо-

тириклапанного гофроящика: повзунів n 4 = 2, зубчастих коліс n 6 = 2, валів n8 

= 1, дискових ножів n 9 = 4. 

Дослідження проводимо для прорізуваних клапанів завширшки від 200 до 

500 мм з кроком 100 мм. У такому випадку радіус кривошипа R2 повинен ста-

новити від 100 до 250 мм. Довжину шатуна визначимо для найбільшого зна-

чення радіуса з умови незаклинювання у парі повзун-напрямна [51]: 

м
R

LШ 5,0
30sin

25,0

sin

max 





 , (5.1) 

де ν – кут тиску між вектором дії тангенційної складової рушійної сили і векто-

ром швидкості повзуна (для надійної роботи механізму не повинен перевищу-

вати 30°). 

За виразом (2.33) проведено розрахунки кінетичної потужності, що 

тратиться на переборювання технологічного опору для зазначеного діапазо-

ну змінних параметрів. Для знаходження інваріантів кутової швидкості та  
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кутового прискорення зубчастого колеса, вала та дискових ножів скористаємо-

ся залежностями (2.6) і (2.7). При розрахунку абсолютних значень кінематич-

них параметрів частоту обертання кривошипа прийнято n = 60 об/хв. 

Розрахунки проведено для таких значень радіуса кривошипа: R2 = 0,075 

м; 0,15 м; 0,25 м та постійної довжини шатуна  l3 = 0,5 м. Результати у графіч-

ному вигляді зображено на рис. 5.5 для заготовки з тришарового гофрокартону 

завтовшки 3,8 мм при прорізуванні пазів поперек гофрованого шару. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як видно з графіків, крива кінетичної потужності, що тратиться на пере-

борювання технологічного опору, плавно зростає та спадає на відрізку робочо-

го ходу від φ = 0о до φ = 180о, а її пікові значення припадають на фазу робочого 

ходу між 70° і 80° повороту кривошипа. Пікові значення потужності станов-

лять: N1 = 34,1 Вт; 70,47 Вт; 126,16 Вт для радіуса кривошипа, відповідно, R2 = 

0,075 м; 0,15 м; 0,25 м. Результати дослідження засвідчують, що збільшення ра-

діуса кривошипа з 0,075 м до 0,25 м і, відповідно формату прорізування у 3,3 

раза, приводить до збільшення споживаної кінетичної потужності на 270 %. 

Рис. 5.5. Графіки залежності від кута повороту кривошипа кінетичної 

потужності, що тратиться на переборювання технологічного опору, 

для значень радіуса кривошипа: 0,075 м (1); 0,15 м (2); 0,25 м (3) 
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Порівняємо характер зміни кінетичної потужності залежно від зміни тов-

щини і типу гофрокартону. Серед досліджуваних зразків: тришаровий гофрока-

ртон завтовшки 1,5 мм (момент технологічного опору Mто = 1,11 Нм); тришаро-

вий завтовшки 3,8 мм (Mто = 1,79 Нм); п’ятишаровий завтовшки 7,2 мм (Mто = 

3,9 Нм). Прорізування відбувається поперек до напрямку гофрованого шару. 

Результати відображено у вигляді кривих на рис. 5.6. Радіус кривошипа прийн-

ято максимальним – 0,25 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальне значення кінетичної потужності прорізування гофрокарто-

ну коливається від 78,19 Вт (Δ = 1,5 мм) до 254,4 Вт (Δ = 7,2 мм). Як видно з 

графіків, при прорізуванні тришарового гофрокартону завтовшки 3,8 мм кіне-

тична потужність зростає в 1,6 раза, порівняно з 1,5 мм, і в 3,25 раза при оброб-

ці різанням п’ятишарового завтовшки 7,2 мм. 

За залежністю (2.34) проведено розрахунки кінетичної потужності, 

витраченої на переборювання інерційних навантажень, спричинених масою 

елементів вузла різання, які здійснюють зворотно-поступальне переміщен-

ня. Розрахунки проведено для таких значень радіуса кривошипа R2 = 0,075 м; 

Рис. 5.6. Графіки залежності від кута повороту кривошипа кінетичної 

потужності, що тратиться на переборювання технологічного опору 

від прорізування картону завтовшки 1,5 мм (1); 3,8 мм (2); 7,2 мм (3) 
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0,15 м; 0,25 м та постійної довжини шатуна  l3 = 0,5 м. Графічно результати 

зображено на рис. 5.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З графіків (рис. 5.7) видно, як кінетична потужність суттєво змінює пі-

кові значення зі зміною радіуса кривошипа. При збільшенні радіуса криво-

шипа вдвічі (з R2 = 0,1 м до R2 = 0,2 м) пікові значення потужності N2 зроста-

ють в 6,2 раза, проте характер кривої зберігається. Пікові значення кінетич-

ної потужності для радіуса кривошипа R2 = 0,075 м; 0,15 м; 0,25 м станов-

лять, відповідно, N2 = 37,82 Вт; 199 Вт; 791,3 Вт. 

Для розрахунку кінетичної потужності, що тратиться на переборювання 

інерційних навантажень, спричинених рухомою масою елементів вузла рі-

зання, що мають обертовий рух, використано залежність (2.35). Розрахунки 

проведено для значень радіуса кривошипа: R2 = 0,075 м; 0,15 м; 0,25 м та по-

стійної довжини шатуна  l3 = 0,5 м. Результати розрахунків графічно зобра-

жено на рис. 5.8). 

 

Рис. 5.7. Графіки залежності від кута повороту кривошипа кінетичної 

потужності, витраченої на переборювання інерційних навантажень, 

спричинених масою елементів вузла різання, що мають поступальний рух, 

для значень радіуса кривошипа 0,075 м (1); 0,15 м (2); 0,25 м (3) 
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Характер кривих кінетичної потужності аналогічний попередньому 

(див. рис. 5.7), а різняться тільки піковими значеннями. Максимальні зна-

чення N3 = 30,74 Вт; 161,7 Вт; 641,8 Вт відповідають значенням радіуса кри-

вошипа R2 = 0,075 м; 0,15 м; 0,25 м. 

Проведемо порівняльний аналіз трьох складових кінетичної потужнос-

ті для оцінки ступеня їх впливу на загальну потужність привода пристрою. 

Результати порівняння зведено у вигляді діаграми на рис. 5.9. 

Дослідження проведені за умови стабільної циклічної роботи при-

строю, яка становить 60 циклів на хвилину при прорізуванні п’ятишарового 

картону завтовшки 7,2 мм поперек напрямку гофрованого шару. Як бачимо з 

діаграми, при обробці різанням невеликих форматів розгорток гофротари з 

використанням радіуса кривошипа 75 мм (максимальна довжина прорізуван-

ня 150 мм) істотно переважає кінетична потужність, затрачена на переборю-

вання технологічного опору. Вона становить N1 = 68,78 Вт, в 1,8 раза переви-

щує потужність, необхідну для подолання сил інерції поступальних елементів 

пристрою (N1 = 37,82 Вт), і в 2,2 рази – потужність, необхідну для подолання 

Рис. 5.8. Графіки залежності від кута повороту кривошипа кінетичної 

потужності, витраченої на переборювання інерційних навантажень, 

спричинених масою елементів вузла різання, що мають обертовий рух, 

для значень радіуса кривошипа 0,075 м (1); 0,15 м (2); 0,25 м (3) 
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сил інерції обертових елементів (N3 = 30,74 Вт). Сумарно інерційні сили потре-

бують компенсації потужності еквівалентно технологічному опору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При обробці середніх форматів заготовок прорізуванням пазів завдовж-

ки 0,3 м (R2 = 0,15 м) усі три складові потужності рівною мірою навантажують 

привод пристрою. За умови обробки великих форматів заготовок з прорізу-

ванням пазів завдовжки 0,5 м (R2 = 0,25 м) значно зростає протягом робочого 

циклу кінетична потужність, необхідна для подолання інерційних наванта-

жень рухомих ланок механізмів пристрою. Подолання технологічного опору 

(N1 = 254,4 Вт) складає тільки 32 % кінетичної потужності, що тратиться на 

подолання сили інерції поступальних елементів (N2 = 791,3 Вт), а сумарно іне-

рційна потужність у 5,6 раза більша за технологічну. Це пояснюється необхід-

ністю за визначений період циклу переміщувати інструменти пристрою на ві-

дносно більші відстані, що супроводжується збільшенням їх швидкості та 

прискорення при переміщенні. 

Рис. 5.9. Діаграма складових кінетичної потужності: технологічного опору (N1), 

сил інерції елементів з поступальним (N2) та обертовим (N3) рухами 

для значень радіуса кривошипа 0,075 м (1); 0,15 м (2); 0,25 м (3) 

 

1 2 3 

N, 
Вт 
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За розрахунками складових сумарної кінетичної потужності привода вуз-

ла різання отримано значення сумарної споживаної потужності, а результати 

графічно зображені рис. 5.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як видно з графіків, характер кривих аналогічний попереднім, проте мак-

симальні значення сумарної кінетичної потужності зросли. Також помітний 

вплив зміни радіуса кривошипа (формату заготовок з гофрокартону) на величи-

ну сумарної кінетичної потужності. При збільшенні радіуса кривошипа у 3,3 

рази (з 0,075 м до 0,25 м) пікові значення сумарної потужності зростають в 13 

разів, проте, як і в попередніх дослідженнях, характер кривих зберігається. 

Отримано пікові значення сумарної потужності NΣ = 129,6 Вт; 500 Вт; 1687,6 Вт 

для радіусів кривошипа, відповідно, R2 = 0,075 м; 0,15 м; 0,25 м. 

Для коректного розрахунку потужності привода, необхідної для виконан-

ня операції виготовлення великоформатних розгорток з гофрокартону визначи-

мо середню споживану потужність за цикл, який відповідає робочому ходу вуз-

ла прорізування пазів при повороті кривошипа на кут 180°. Для цього проінтег-

руємо криву сумарної потужності на ділянці від 0 до π засобами математичного 

редактора MathCAD 15 [26, 49]: 

Рис. 5.10. Графіки залежності від кута повороту кривошипа сумарної 

кінетичної потужності привода вузла різання 

для значень радіуса кривошипа: 0,075 м (1); 0,15 м (2); 0,25 м (3) 
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де φ – поточний кут повороту кривошипа, φ = 0…180°. 

За залежністю (5.4) отримано значення площі, яку охоплює крива сумар-

ної потужності NΣ = 1413 Вт (рис. 5.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для розглянутого випадку при прорізуванні пазів завдовжки 0,5 м у 

п’ятишаровому гофрокартоні завтовшки 7,2 мм середня споживана потужність 

привода становить: 

кВтВт
N

N С

СEP 45,08,449
1413




 (5.5) 

 
Таким чином, за наведеними залежностями отримано поточні значення 

споживаної кінетичної потужності вузлом вирізування пазів у заготовках з гоф-

рокартону залежно від його відносних геометричних параметрів та режимів 

експлуатації. Отримані значення енергосилових параметрів важливі для обґру-

нтування вибору розмірів ланок запропонованого пристрою та комплектування 

його приводом раціональної потужності. 

Рис. 5.11. Графік залежності сумарної кінетичної та середньої потужності 

привода вузла різання від кута повороту кривошипа 
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Висновки до розділу 5 

 

У розділі проведено комплексне дослідження та виконано аналіз енергосилових 

параметрів пристрою для виготовлення великоформатних розгорток з гофрова-

ного картону шляхом поєднання результатів, отриманих аналітично та експе-

риментально. Це уможливило отримання повної достовірної картини, що відо-

бражає оцінку споживаної потужності та значення її складових за різних техно-

логічних параметрів обробки гофрокартону ножичним різанням. 

1. Досліджено характер лінійного зусилля різання та площинного зусил-

ля деформування гофрокартону в процесі прорізування пазів. Встановлено, що 

напрямок розташування гофрованого шару по-різному впливає на площинні та 

лінійні навантаження. Так, не етапі деформування гофрокартону більші зна-

чення площинних зусиль деформування спостерігаються вздовж напрямку го-

фри (для п’ятишарового гофрокартону – до 36 %). При прорізуванні лінійні зу-

силля різання більші поперек гофрованого шару, хоча їх переважання незначне 

(5…9 %). 

2. Досліджено вплив технологічних і параметрів конструкції на енергоси-

лові показники при виконанні операції прорізування. Встановлено, що збіль-

шення радіуса прорізного інструмента з 50 до 100 мм уможливлює зменшення 

площинного зусилля деформування з 0,6 до 0,3 Н/мм2, а лінійного зусилля рі-

зання зменшення з 11,7 до 5,9 Н/мм (в середньому на 50 %). На основі отрима-

них результатів констатовано, що для прорізування доцільно застосовувати ін-

струмент радіусом від 100 до 150 мм. 

3. Проаналізовано вплив параметра перекриття інструментом протиножів 

на значення зусиль. Встановлено, що збільшення перекриття з 0,25 мм до 4 мм 

супроводжується зменшенням площинного зусилля деформування з 0,34 до 

0,27 Н/мм2 та лінійного зусилля різання – з 7,72 до 5,34 Н/мм2. На основі отри-

маних результатів рекомендовано ступінь перекриття інструментів забезпечу-

вати в діапазоні 1...3 мм. 
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4. Проведено комплексне дослідження витрат кінетичної потужності при 

прорізуванні пазів у заготовках з гофрокартону, в якому поєднано результати 

аналітичних і експериментальних досліджень. Досліджено значення трьох 

складових кінетичної потужності. Так, для пятишарового гофрокартону зав-

товшки 7,2 мм при прорізуванні пазів максимального розміру (0,5 м) поперек 

гофровано шару кінетична потужність технологічного опору становить 254,4 

Вт, інерційних сил поступальних ланок – 791,3 Вт, інерційних сил обертових 

ланок – 641,8 Вт. Проведено порівняльний аналіз кількісних показників кіне-

тичної потужності. На його основі встановлено, що обробка різанням відносно 

невеликих форматів заготовок з гофрованого картону (довжина різання 0,2 м) 

переважають значення кінетичної потужності технологічного опору, а великих 

форматів (довжина різання 0,5 м і більше) – переважають значення потужнос-

ті, що тратиться на подолання інерційних сил. 

5. Визначено загальну потужність, яку споживає привод вузла прорізу-

вання пазів у великоформатних заготовках з гофрованого картону. Встанов-

лено, що максимальне її значення для обробки різанням гофрокартону зав-

товшки 7,2 мм становить 1687,6 Вт. Середнє значення потужності за робочий 

цикл складає 0,45 кВт. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі розв’язано актуальну науково-прикладну задачу 

обґрунтування раціональних параметрів технологічного процесу та засобу но-

жичного різання заготовок з гофрованого картону для створення універсально-

го обладнання з виготовлення великоформатних розгорток тари. 

1. За результатами проведеного аналізу сучасного ринку засобів виготов-

лення розгорток картонної тари встановлено його активний розвиток, що дає 

можливості для впровадження нових зразків обладнання, які орієнтуються на 

нові вимоги щодо забезпечення раціонального відношення до витрат сировин-

них і енергетичних ресурсів. Виготовлення широкоформатних розгорток тари з 

гофрокартону потребує інших підходів, ніж може реалізувати технологія штан-

цювання. Аналіз наукових праць в описаній області показав, що існуючі науко-

ві напрацювання не розкривають особливостей виготовлення розгорток велико-

габаритної гофротари та особливостей взаємодії інструментів з гофрокартоном 

як матеріалом, що має порожнистий шар – флютинг. 

2. Запропоновано новий пристрій для виготовлення великоформатних ро-

згорток з гофрокартону, в якому реалізовано спосіб ножичного різання за до-

помогою комплектів дискових рухомих інструментів на валах кареток, які кон-

тактують з нерухомими протиножами, при зустрічному переміщенні. Він усу-

ває недоліки існуючого обладнання, що проявляються при виготовленні вели-

когабаритних розгорток гофротари, розміри яких перевищують формати широ-

ко використовуваних штанцювальних пресів. 

3. Розроблено математичні моделі, що розкривають характер зміни швид-

кості обробки гофрованого картону дисковим інструментом та реалізовують 

можливість дослідження силового навантаження механізму привода каретки з 

дисковими інструментами при обробці різанням гофрокартону. За результата-

ми опрацювання моделей отримано значення відносної швидкості обробки 

гофрокартону різанням для різних значень розміру дискового інструмента, то-

вщини гофрокартону та перекриття різальних лез інструментів. Дослідження 

математичних моделей силового навантаження в пропонованому пристрої 
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проведено з врахуванням технологічного опору прорізування гофрокартону та 

інерційних навантажень внаслідок нерівномірного переміщення каретки з ін-

струментами. 

4. Проведено попередні дослідження процесу різання зразків з гофрокар-

тону дисковими рухомими інструментами, в результаті яких виявлено утво-

рення в гофрокартоні окремих зон при накочуванні різального диска. Зони роз-

межовані станом гофрованого шару та обмежені дугами. У першій зоні при на-

кочуванні інструмента відбувається поступове стискання (деформування) гоф-

рованого шару за рахунок зминання флютингу, а в другій відбувається зрізу-

вання здеформованого гофрокартону завдяки взаємодії крайок диска та проти-

ножів. 

5. Розроблено схему комбінованого двокривошипного шарнірного меха-

нізму, що включає кулачковий механізм коректування довжини комбінованого 

шатуна, застосування якого уможливлює функціонування пристрою виготов-

лення великоформатних розгорток з гофрокартону з різною тривалістю робочо-

го і холостого ходів. Перерозподіл тривалості робочого і холостого ходів забез-

печує сприятливі умови виконання технологічної операції, якісного прорізу-

вання пазів та підвищення продуктивності пристрою. 

6. Розроблено спеціалізоване програмне забезпечення в програмі 

AutoCAD з використанням мови AutoLisp та застосуванням можливостей систе-

ми Dialog Control Language для автоматизованого синтезу запропонованого 

комбінованого двокривошипного кулачкового механізму. За результатами син-

тезу встановлено, що застосування в коректувальному шарнірному механізмі 

ЗПР «косинусоїда» уможливило збільшення фази кута повороту веденого кри-

вошипа, упродовж якого значення інваріанта його кутової швидкості менші 

одиниці, до значення 226,59º, що підтверджує доцільність застосування цього 

механізму для збільшення періоду робочого ходу дискових інструментів. 

7. Розроблено конструкцію та виготовлено експериментальний стенд для 

дослідження процесів прорізування заготовок з гофрованого картону рухомим 

дисковим інструментом при їх контакті з нерухомими протиножами, в якому 
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забезпечено можливість зміни швидкості переміщення інструменту для досяг-

нення необхідної якості різання заготовок. 

8. За результатами проведених експериментальних досліджень встанов-

лено, що в процесі виготовлення пазів поперек флютингу дисковим ножем діа-

метром 104 мм за його лінійної швидкості 0,4 м/с момент сили різання триша-

рового гофрокартону завтовшки 2,9 мм становить 1,15 Нм – 2,13 Нм залежно 

від ступеня перекриття різальних крайок інструментів. Обробка різанням 

п’ятишарових зразків завтовшки 7,2 мм супроводжується прикладанням моме-

нту в межах від 3,38 Нм до 4,55 Нм. Збільшення швидкості переміщення диско-

вого інструмента (з 0,2 м/с до 0,4 м/с) при прорізуванні пазів у гофрокартоні 

супроводжується збільшенням моменту сили майже на 10%. Визначено значен-

ня зусилля від деформування флютингу в процесі різання картону, які станов-

лять 30 %. Розбіжність між результатами експериментальних і аналітичних до-

сліджень не перевищує 5…7 %. 

9. Проведено комплексний аналіз енергосилових показників досліджува-

ного засобу при виготовленні великоформатних розгорток шляхом поєднання 

даних, отриманих аналітично в розділі 2 та експериментально в розділі 4. Вста-

новлено, що збільшення радіуса прорізувального інструмента з 50 до 100 мм 

уможливлює зменшення площинного зусилля деформування з 0,6 до 0,3 Н/мм2, 

а лінійного зусилля різання – з 11,7 до 5,9 Н/мм, на основі чого рекомендовано 

радіус інструмента в діапазоні 100…150 мм. Досліджено вплив величини пере-

криття різальних крайок інструментів та встановлено, що його збільшення з 

0,25 мм до 4 мм зменшує значення площинного зусилля деформування з 

0,34 Н/мм2 до 0,27 Н/мм2 та лінійного зусилля різання – з 7,72 Н/мм до 

5,34 Н/мм. Рекомендовано забезпечувати перекриття різальних крайок інстру-

ментів в діапазоні 1...3 мм. 

10. Досліджено три складові кінетичної потужності. При виготовленні 

великоформатних розгорток з п’ятишарового картону завтовшки 7,2 мм попе-

рек гофрованого шару кінетична потужність технологічного опору становить 

254,4 Вт, інерційних сил поступальних та обертових ланок – 791,3 Вт та 641,8 
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Вт відповідно. Встановлено, що максимальне значення сумарної споживаної 

потужності привода вузла прорізування гофрокартону завтовшки 7,2 мм ста-

новить 1687,6 Вт, а середнє значення потужності за цикл складає 0,45 кВт. 
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ДОДАТОК Д 

ФРАГМЕНТ ТЕКСТУ ПРОГРАМИ НА МОВІ ПРОГРАМУВАННЯ AUTO 

LISP ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО СИНТЕЗУ КОМБІНОВАНОГО 

КУЛАЧКОВО-ВАЖІЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ 

 

 

(setq nbb 1 nb_law 1). 

 (defun ax (pc r)  ;| Осьові відрізки за заданим центром |; 

  (setvar "CLayer" "Осьові") (setq rax (+ r 5)) (command "Line" (up pc rax) (down 

pc rax) "") 

  (command "Line" (left pc rax) (right pc rax) "") (setvar "CLayer" "0") ) 

(defun mtka (p cl) (setvar "CeColor" cl) (command "Circle" p 0.5);(command "Do-

nut" "1.0" "1.5" p "") 

                   (command "Circle" p 10.0)                   (setvar "CeColor" "ByLayer")) 

(defun Dim_donut (col id od) (setvar "CeColor" col)(setvar "DonutId" id) (setvar 

"DonutOd" od) ) (defun rect_pz (pc ang dsl)         

  (setvar "PlineWid" 0.25) (setq dsk (* 0.5 dsl))  ;(dim_donut 2.0 4.0) 

  (command "Pline" (polar pc ang dsk)(polar (@) (+ ang h_pi) (* 0.5 dsk)) 

          (polar (@) (+ ang pi) dsl) (polar (@) (+ ang pi h_pi) dsk) 

           (polar (@) ang dsl) "c") (setq sh4 (entlast)) 

  (setvar "PlineWid" 0) (command "Donut" "" "" pc "") ) 

(defun draw_fbl ()   ;| Побудова схеми ШЧЛ (FBL)|; 

  (Dim_donut "8" 4.0 6.0) ;(setvar "DonutId" 4.0) (setvar "DonutOd" 6.0) 

             (command "Donut" "" "" pckr pckor "") ;|;(ax pckr 10) (ax pckor 10) ;| 

             (setvar "CLayer" "Осьові") (command "line" pckr pckor pd1 "");| |; (setvar 

"CLayer" "Розміри")  

(If (= ind_cb1 0) (progn (Command "PLine" pckr pa1 pb1 pckor "")               (setq 

sh1 (entlast))) 

(progn (Command "PLine" pckr pa1 pc1 pb1 pckor "")           (setq sh1 (entlast)) 

       (setvar "CeColor" "Red") (Command "PLine" pa1 pb1 "") (setq sh2 (entlast)) 

         (setvar "CeColor" "ByLayer")) ) 
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    ;|(setvar "CLayer" "Невидимі") (Command "PLine" pckr pa2 pb2 pckor "") (setvar 

"CLayer" "0")|; 

  (Dim_donut "1" 1.0 2.0) ;(setvar "DonutId" 1.0) (setvar "DonutOd" 2.0) 

  (setvar "CeColor" "Blue") (command "Donut" "" "" pd1 pd2 "") 

(setvar "CeColor" "1") (command "Circle" pckr ro_i)  (setvar "CeColor" "ByLayer")) 

(defun draw_scm ()   ;|  (setvar "CeColor" "232") (Command "PLine" pckor pc pd2 

"") (setq sh3 (entlast)) (rect_pz pd_i 0 12) ) 

(defun Set_list_par () 

  (setq lst_omk nil lst_eps nil npt_fi 0 

        lst_pai nil lst_pbi nil lst_dli_i        lst_dshi nil lst_dshi (cons (rtd d-sh-i) lst_dshi)    

lst_lsht_ds nil lst_lsht_ds (cons Lsht lst_lsht_ds)        lst_lp21_i nil lst_lp21_i  (cons 

1.0 lst_lp21_i)             lst_dli_i (cons (* 0.25 (rtd dli1_cl)) lst_dli_i) 

        lst_Vi_sum nil lst_Wi_sum nil lst_Viscm nil lst_Wiscm nil)  ) 

(defun c:sh_A ()  

  (If (/= shem_left nil) (command "Erase" shmech_pn rect_sl shem_left rect_sl_left 

""))  (If (/= ind_shem 1) 

      (progn (setvar "LtScale" 10) (setvar "CLayer" "0") (setvar "CeColor" "ByLayer") 

      (draw_fbl) (draw_scm) ))  ;|If (/= ind_shem 1|;     (Command "Zoom" "e") 

  (setq dl_fi (/ dpi n-pnt) fi_i fi1_cl)   

  (S_TBtED 4 T) (S_TxBt 4 "Rot Com <koo>")  (S_TBtED 10 T) (S_TxBt 10 "Ro-

tate FBL")  

  (If (/= ind_cb1 0) (setq npt_zmd (fix (/ fi_zmd dl_fi)) npt_usk (- n-pnt npt_zmd) 

         dlt_zmd (/ d-sh1 npt_zmd)   dlt_usk (/ d-sh1 npt_usk)  d-shb d-sh1 d-sh-i d-sh1 

                  dki_zmd (/ 1.0 npt_zmd) dki_usk (/ 1.0 npt_usk) ki dki_zmd) )  

(Set_list_par)   ) (defun PaPbPc ()  

  (setq pa (polar pckr fi_i ro_i) pb (polar pckor dli Lkor) pc (polar pckor (+ ang_lnk 

dli) Lkor)) ) 

(defun c:rott () (repeat n-pnt (c:kpp)) (alert "Rotate OK")  ;||; 

       (S_TBtED 6 T) (S_TxBt 6 "Field Gr") (S_TBtED 7 T) (S_TxBt 7 "Graphic") ) 

(defun c:kpp ()     (setq fi_i (+ fi_i dl_fi) fi_r fi_i)       

  (kffbl fi_r lp11 lp21 lp31 Ind_calcI) 
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  (setq pai (polar pckr fi_r ro_i) pbi (polar pckor dli Lkor) 

        lst_omk (cons omk lst_omk) lst_eps (cons ek lst_eps)) 

  (If (/= sh1 nil) (command "Erase" sh1 "")) 

(setvar "CLayer" "Розміри")(Command "PLine" pckr pai pbi pckor "") (setq sh1 

(entlast))  (S_CpLb 25 (strcat "fi=" (rtos (rtd fi_r) 2 4))) (S_CpLb 26 (strcat "dl=" 

(rtos (rtd dli) 2 4)))  (S_CpLb 27 (strcat "omk=" (rtos omk 2 4)))       (S_CpLb 28 

(strcat "eps=" (rtos ek 2 4)))    ) 

(defun CpLb2530 () 

  (S_CpLb 25 (strcat "fi=" (rtos (rtd fi_r) 2 4))) (S_CpLb 26 (strcat "ki="(rtos ki 2 4))) 

  (S_CpLb 27 (strcat "a ki="   (rtos akl 2 4)))    (S_CpLb 28 (strcat "d sh i=" (rtos (rtd 

d-sh-i) 2 4))) 

  (S_CpLb 29 (strcat "npt_fi=" (itoa npt_fi)))     (S_CpLb 30 (strcat "npt_zmd=" (itoa 

npt_zmd)))  ) 

(defun Law_ang ()  ;| Зміна кутів за ЗПР|; 

  (If (= 0 (- npt_fi npt_zmd)) (setq ki dki_usk d-shb 0.)) (rot_krship  (If (> npt_fi n-

pnt)    (setq npt_fi 0 ki dki_zmd d-shb d-sh1)) 

  (If (<= npt_fi npt_zmd) (setq akl (ak_i lk_start) d-sh-i (- d-shb (* d-sh1 akl)) 

ind_npt 1) 

    (setq akl (ak_i lk_start) d-sh-i (+ d-shb (* d-sh1 akl)) ind_npt 2) ) 

(CpLb2530)(If (<= npt_fi npt_zd) (setq ki (+ ki dki_zmd)) (setq ki (+ ki dki_usk)) )) 

(defun Step_const ()    (rot_krship) (S_CpLb 29 (strcat "Step npt fi =" (rtos npt_fi 2 

4))) 

  (If (> npt_fi n-pnt)   (setq npt_fi 0)) 

  (If (<= npt_fi npt_zmd)(setq d-sh-i (- d-sh-i dlt_zmd)) (setq d-sh-i (+ d-sh-i 

dlt_usk))  )  ) 

(defun c:rottComby () (repeat n-pnt (c:koo)) (alert "Rotate OK") 

  (S_TBtED 5 T) (S_TxBt 5 "Field Gr") (setq nn_p 1) 

  (while (and (> (nth nn_P lst_Vi_sum) 0) (> (nth (+ 1 nn_P) lst_Vi_sum) 0)) 

         (setq nn_p (+ 1 nn_p))    ) 

         (S_CpLb 31 (strcat "Ws min = " (rtos (nth 0 lst_Wi_sum) 2 6) 

      "   Wi min scm =" (rtos (nth nn_p lst_Wi_sum) 2 6)     ))    ) 
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(defun rot_krship () (setq fi_i (+ fi_i dl_fi)) (If (>= fi_i dpi) (setq fi_i (- fi_i dpi))) 

       (setq fi_r fi_i npt_fi (+ 1 npt_fi))  ) 

(defun Calc_Sht () 

  (If (= Ind_law_ang 1) (Law_ang)  (Step_const) )    (setq d-sh-j  (asin (/ (* LshtI 

(sin d-sh-i)) LshtII)) alf-ds (- pi (+ d-sh-i d-sh-j)) 

   Lsht-ds (sqrt (- (+ (* LshtI LshtI) (* LshtII LshtII)) (* 2.0 LshtI LshtII (cos alf-

ds)))) 

   lp21-i (/ Lsht-ds ro_i))  (defun c:koo ()      

    (If (= Ind_bl_izm 0) (Calc_Sht) (progn (setq lp21-i 1.0) (rot_krship))      ) 

    (setq lst_dshi(cons (rtd d-sh-i) lst_dshi)      lst_lsht_ds (cons Lsht-ds lst_lsht_ds) 

lst_lp21_i  (cons lp21-i lst_lp21_i) )       (kffbl fi_r lp11 lp21-i lp31 Ind_calcI)     

(setq pai (polar pckr fi_r ro_i) pbi (polar pckor dli Lkor) 

 lst_dli_i (cons (* 0.25 (rtd dli)) lst_dli_i)) ;|Угол <dli>|; 

  (If (= Ind_dir_sh 0) (setq pci (polar pai (+ (angle pai pbi) d-sh-i) LshtI))                         

(setq pci (polar pai (- (angle pai pbi) d-sh-i) LshtI))   ) 

  (setq lst_pai (cons pai lst_pai) lst_pbi (cons pbi lst_pbi) lst_pci (cons pci lst_pci) 

        lst_omk (cons omk lst_omk) lst_eps (cons ek lst_eps)) 

  (setq fi_scm (- (+ dli ang_lnk) ang_baz)) (kfscm fi_scm) 

  (setq pd_scm (polar pckor (+ dli ang_lnk) Lkor) pd_i (polar pd1 pi (* Si ro_h)) 

        Vi_sum (* omk Vi) Wi_sum (+ (* Wi omk omk) (* Vi ek) ) 

lst_Vi_sum (cons Vi_sum lst_Vi_sum) lst_Wi_sum (cons Wi_sum lst_Wi_sum) 

lst_Viscm (cons Vi lst_Viscm) lst_Wiscm (cons Wi lst_Wiscm)    ) 

  (If (/= sh1 nil) (command "Erase" sh1 sh2 ""))          (setvar "CLayer" "Розміри") 

  (Command "PLine" pckr pai pci pbi pckor pd_scm pd_i "") (setq sh1 (entlast)) 

  (Command "PLine" pai pbi "")                            (setq sh2 (entlast)) 

     (dcl-Control-SetValue Fbl_V_const/Form1/ProgressBar1 npt_fi) 

  (If (<= n-pnt 170) (mtka pci "Blue")) 

  (S_CpLb 20 (strcat "npt-fi=" (itoa npt_fi))) 

  (S_CpLb 21 (strcat "alfa ds" (rtos (rtd alf-ds) 2 4))) 

  (S_CpLb 22 (strcat "lp21 i =" (rtos (* lp21-i ro_i) 2 4))) 
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  (If (>= npt_fi 72) (progn (S_TBtED 6 T) (S_TxBt 5 "Field Gr")               

            (setq npt 0 oci nil lst_ud nil lst_rkr nil)       (S_TBtED 9 T) (S_TxBt 9 "Ang 

and Rkr") ;(S_TBtED 10 T) (S_TxBt 10 "Rotate FBL") 

   (setq lst_pci (reverse lst_pci) lst_pbi (reverse lst_pbi) lst_pai (reverse lst_pai))  ) ) ) 

;(dcl-Control-SetValue Fbl_V_const/Form1/ProgressBar1 10) 

 (defun c:rot-Ikont () (Cl-23-27) 

  (setq np_rot (abs (fix (/ (rtd fi_rot_FBL) (float dlt_xi))))) (repeat np_rot 

(c:rot_Ikont)) 

  (setq npt_fi-t npt_fi) (Set_list_par) (setq npt_fi npt_fi-t) 

  (If (= Ind_LRpolz 0) (setq fi_i fi_r ang_lnk (- pi dli)) 

                       (setq fi_i fi_r ang_lnk (- dpi dli)) )  (S_TxBx 11 (rtd ang_lnk))    ) 

(defun c:rot_Ikont ()      (Calc_Sht) ;|  (kffbl fi_r lp11 lp21-i lp31 Ind_calcI)    (setq 

pai (polar pckr fi_r ro_i) pbi (polar pckor dli Lkor) ) 

  (If (= Ind_dir_sh 0) (setq pci (polar pai (+ (angle pai pbi) d-sh-i) LshtI))                       

(setq pci (polar pai (- (angle pai pbi) d-sh-i) LshtI))  ) 

  (If (/= sh1 nil) (command "Erase" sh1 sh2 ""))           (setvar "CLayer" "Розміри") 

  (If (= Ind_rot_fbl 1) (progn (setq fi_scm (- (+ dli ang_lnk) ang_baz)) (kfscm fi_scm) 

  (setq pd_scm (polar pckor (+ dli ang_lnk) Lkor)       pd_i (polar pd1 pi (* Si ro_h)) ) 

 (Command "PLine" pckr pai pci pbi pckor pd_scm pd_i "") (setq sh1 (entlast)) ) 

     (progn (Command "PLine" pckr pai pci pbi pckor "")         (setq sh1 (entlast)) ) ) 

  (Command "PLine" pai pbi "")        (setq sh2 (entlast)) (CpLb2021_2528)           ) 

(defun CpLb2021_2528 () 

  (S_CpLb 20 (strcat "npt-fi=" (itoa npt_fi)))         (S_CpLb 21 (strcat "alfa ds" (rtos 

(rtd alf-ds) 2 4))) 

  (S_CpLb 22 (strcat "lp21 i =" (rtos (* lp21-i ro_i) 2 4))) 

  ;(S_CpLb 25 (strcat "fi cal=" (rtos (rtd fi_r) 2 4))) (S_CpLb 26 (strcat "dl=" (rtos 

(rtd dli) 2 4)))  ;(S_CpLb 27 (strcat "omk=" (rtos omk 2 4)))           (S_CpLb 28 

(strcat "d sh i=" (rtos (rtd d-sh-i) 2 4) ))  ) 

(defun Cl-23-27 () (S_CpLb 23 "")(S_CpLb 24 "") (S_CpLb 25 "")(S_CpLb 26 "") 

                   (S_CpLb 27 "")(S_CpLb 28 "") (S_CpLb 29 "")(S_CpLb 30 "")) 
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 (defun c:auto_ud ()  (repeat (- n-pnt 1) (c:UddR)    )  ) 

(defun c:UddR () ;    (If (/= oci nil) (command "Erase" oci ws_pp ;otr1      otr2 otr3 ;||; 

"")) 

  (setq p1 (nth npt lst_pci) p2 (nth (+ 1 npt) lst_pci) p3 (nth (+ 2 npt) lst_pci)) 

  (setvar "CeColor" "Cyan")             (command "Circle" "3p" p1 p2 p3) 

  (setq oci (entlast) oci_s (entget oci) rc (cdr (assoc 40 oci_s)) pc_s (cdr (assoc 10 

oci_s)) 

ang_n (angle pc_s p2) ang_va (+ (angle (nth (+ 1 npt) lst_pai) p2 ) h_pi) 

ang_vb (- (angle (nth (+ 1 npt) lst_pbi) p2 ) h_pi) dl_ang (- ang_va ang_n)  ) 

  (mtka (nth (+ 1 npt) lst_pci) "Red") (setq ws_pp (entlast)) 

  (If (> (abs dl_ang) pi)  (setq dl_ang (abs (- (abs dl_ang) pi)))  ) 

  (If (> (abs dl_ang) h_pi) 

      (If (< dl_ang 0) (setq dl_ang (abs (+ dl_ang pi))) 

                (setq dl_ang (abs (- pi dl_ang)))) ) 

  (Vec_omg p2 (polar p2 ang_va 30.) 5.0 "Blue") (setq otr2 (entlast)) 

  (Vec_normaly p2 ang_n) (setq otr3 (entlast)) 

  (S_CpLb 25 (itoa (+ npt 3))) 

  (S_CpLb 28 (strcat (itoa npt) "   Ud=" (rtos (rtd dl_ang) 2 4))) 

  (S_CpLb 29 (strcat "R kr=" (rtos rc 2 4))) 

   (setq lst_ud (cons (rtd dl_ang) lst_ud) lst_rkr (cons rc lst_rkr) npt (+ npt 1) ) 

   (If (= 71 npt) (Progn (alert (strcat "Point of - " (itoa npt) "\n" "Аналіз завершено")) 

           (Max-min-ur)       ) )     ) 

(defun Vec_omg (pp1 pp2 ln_as col) (setvar "CeColor"  col)  (command "Pline" pp1 

"w" 0 0 pp2 "w" 2 0 (polar pp2 (angle pp1 pp2) ln_as) "") 

  (setvar "CeColor"  "Bylayer")  )(defun Vec_normaly (ptn ang_n)  

  (setvar "CeColor"  "Red") (command "Pline" (polar ptn ang_n 30.) (polar ptn (+ pi 

ang_n) 30.) "")  (setvar "CeColor"  "Bylayer") ) 

 (defun Max-min-ur () 

  (setq maxud 0. minud 360. maxrk 0.0 minrk 1000. nps 0) 

  (repeat (- n-pnt 2) (setq ud-pot (abs (nth nps lst_ud)) rkr-pot (nth nps lst_rkr)) 
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   (If (> ud-pot maxud) (setq maxud ud-pot))   (If (< ud-pot minud) (setq minud ud-

pot))   (If (> rkr-pot maxrk) (setq maxrk rkr-pot)) (If (< rkr-pot minrk) (setq minrk 

rkr-pot))             (setq nps (+ 1 nps))   )  

   (alert (strcat "max ud = "  (rtos maxud 2 4) "  min ud = "  (rtos minud 2 4) "\n" 

    "max rkr = " (rtos maxrk 2 4) "  min rkr = " (rtos minrk 2 4))) 

  (If (< minrk 10.0) (alert (strcat "rkr min = " (rtos minrk 2 4) " < 10.0 - " 

        "\n  Самоперетин профіля КМ" )) )    ) 

 (defun field_graf ()  ;|поле графіків |; 

  (setq bg_pg (Getpoint "\n Точка лівого нижнього кута графіка") 

        xm 360.0 ym 100.0 sc_y 2.) (setvar "CeColor" "Blue") 

  (command "Ucs" "Na" "s" "Ucs0") (command "Ucs" "n" bg_pg) 

  (command "Pline" '(0 0) (up (@) ym) (right (@) xm) (down (@) ym) "c") 

  (setq xi 5 yi 5 dx 5 dy 5) (setvar "CeColor" "RGB:155,233,233") 

  (repeat 72 (setq p1 (list xi 0) p2 (list xi ym)) 

             (command "Line" p1 p2 "") (setq xi (+ xi dx))) 

  (repeat 20 (setq p1 (list 0 yi) p2 (list xm yi)) (setvar "CeColor" "RGB:155,233,233") 

          (If (= yi 40.0) (setvar "CeColor" "Red")  ;) 

          (If (= yi 50.0) (setvar "CeColor" "Blue")  

          (If (= yi 70.0) (setvar "CeColor" "Blue") |;) 

             (command "Line" p1 p2 "") (setq yi (+ yi dy))) 

    (setq ind_fld 1) (command "Ucs" "r" "ucs0")  (command "Ucs" "d" "ucs0")  

   (S_TBtED 6 T) (S_TxBt 6 "Graphic FBL") (S_TBtED 7 T) (S_TxBt 7 "Graphic 

SCM")       (S_TBtED 8 T) (S_TxBt 8 "Graphic SUMM")    ) 

(defun Com_pline (nc) 

  (setvar "CeColor" nc) (command "Pline" (mapcar 'command lp_om)) 

  (setvar "CeColor" nc) (command "Pline" (mapcar 'command lp_ep)) 

  (setq Ind_graf 1 n_pt 0)  (setvar "CeColor" "ByLayer") 

  (command "Ucs" "r" "ucs0") (command "Ucs" "d" "ucs0") (setq ind_gr_gm 1 

ind_gr_ud 0) )(defun graf_FBL  

   (command "Ucs" "Na" "s" "Ucs0") (command "Ucs" "n" bg_pg)     

  (setq n_pg 0 xi 0.0 yi 70.0 yi_om 50. yi_ep 40. sc_om 20. sc_ep 20. ;||; 
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 lp_om nil lp_om (cons (list xi yi) lp_om) 

 lp_ep nil lp_ep (cons (list xi (+ yi_ep (* sc_ep (last lst_eps)))) lp_ep)) 

  (setq lst_omk (reverse lst_omk) lst_eps (reverse lst_eps) ) 

  (repeat (- n-pnt 1) (setq xi (+ xi dlt_xi)  

   yi (+ yi_om (* sc_om (nth n_pg lst_omk))) ppt (list xi yi) lp_om (cons ppt lp_om) 

   yi (+ yi_ep (* sc_ep (nth n_pg lst_eps))) ppt (list xi yi) lp_ep (cons ppt lp_ep)) 

              (setq n_pg (+ 1 n_pg))   ) ;| End Repeat|; (Com_pline "5")     ) 

(defun graf_SCM ()      (command "Ucs" "Na" "s" "Ucs0") (command "Ucs" "n" 

bg_pg)      (setq n_pg 0 xi 0.0 yi 50.0 yi_om 50. yi_ep 40. sc_om 20. sc_ep 20. ;||; 

lp_om nil lp_om (cons (list xi yi) lp_om) 

lp_ep nil lp_ep (cons (list xi (+ yi_ep (* sc_ep (last lst_WiSCM)))) lp_ep)) 

  (setq lst_ViSCM (reverse lst_ViSCM) lst_WiSCM (reverse lst_WiSCM) ) 

  (repeat (- n-pnt 1) (setq xi (+ xi dlt_xi) 

   yi (+ yi_om (* sc_om (nth n_pg lst_ViSCM))) ppt (list xi yi) lp_om (cons ppt 

lp_om) 

   yi (+ yi_ep (* sc_ep (nth n_pg lst_WiSCM))) ppt (list xi yi) lp_ep (cons ppt lp_ep)) 

              (setq n_pg (+ 1 n_pg))   ) ;| End Repeat|; (Com_pline "3")     ) 

(defun graf_Sum    (command "Ucs" "Na" "s" "Ucs0") (command "Ucs" "n" bg_pg) 

  (setq n_pg 0 xi 0.0 yi 50.0 yi_om 50. yi_ep 40. sc_om 20. sc_ep 20. ;||; 

 lp_om nil lp_om (cons (list xi yi) lp_om) 

 lp_ep nil lp_ep (cons (list xi (+ yi_ep (* sc_ep (last lst_Wi_sum)))) lp_ep)) 

  (setq lst_Vi_sum (reverse lst_Vi_sum) lst_Wi_sum (reverse lst_Wi_sum) ) 

  (repeat (- n-pnt 1) (setq xi (+ xi dlt_xi) 

     yi (+ yi_om (* sc_om (nth n_pg lst_Vi_sum))) ppt (list xi yi) lp_om 

(cons ppt lp_om) 

     yi (+ yi_ep (* sc_ep (nth n_pg lst_Wi_sum))) ppt (list xi yi) lp_ep 

(cons ppt lp_ep)) 

              (setq n_pg (+ 1 n_pg))   ) ;| End Repeat|;   (Com_pline "1")    ) 

(defun c:grall ()  (field_graf) (graf_FBL) (graf_SCM) (graf_Sum) ) 

;|         Function of animacion                      |; 
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(defun Calc_FBL () (kffbl fi_i lp11 lp21-i lp31 Ind_calcI                    (setq pai (polar 

pckr fi_i ro_i) pbi (polar pckor dli Lkor) 

                          pci (polar pai (+ (angle pai pbi) d-sh-i) LshtI) )  ) 

(defun Calc_SCM () (setq fi_scm (- (+ dli ang_lnk) ang_baz)) (kfscm fi_scm) ;|  (setq 

pd_scm (polar pckor (+ dli ang_lnk) Lkor) pd_i (polar pd1 pi (* Si ro_h)) 

        Vi_sum (* omk Vi) Wi_sum (+ (* Wi omk omk) (* Vi ek) ) ) ) 

(defun Drw_sh_anm ()  (If (/= sh1 nil) (command "Erase" sh1 sh2 shtt "")) (setvar 

"CLayer" "Розміри") (Command "PLine" pai pbi "")(setq sh2 (entlast)) 

 (Command "PLine" pckr pai pci pbi pckor pd_scm pd_i "") (setq sh1 (entlast)) 

        (command "Text" pfi "" "" (strcat (rtos (rtd fi_i) 2 4) 

            "  " (rtos Vi_sum 2 4)  "  " (rtos Wi_sum 2 4) )) (setq shtt (entlast))  ) 

 (defun c:Fbl_V_const/Form1/TextButton13#OnClicked (/) (c:anm_mech) ) 

(defun c:anm_mech ( / pt ai1 

  (setq pfi '(0 0) pfl pfi bc (list 0 0) pt (getpoint "Begin point:") rc (* 0.02 ro_i)) 

  (setvar "TextSize" 3) (command "Erase" sh1 sh2 "" ) 

  (while (/= (car bc) 3) ;| Cicle While|;         (setq  bc (grread T)) (If (= (car bc) 5) 

(setq pfi (last bc)))  (If (not (equal pfi pfl))   (progn (setq fi_i (angle pckr pfi) fi_r fi_i) 

            (If (= Ind_bl_izm 0) (Calc_Sht) (progn (setq lp21-i 1.0) (rot_krship)) ) 

       (Calc_FBL) (Calc_SCM) (Drw_sh_anm)                       ) ;|Progn|; 

    ) ;|If (not (equal pfi pfl))|; ) ;|While|; 

 (command  "regen") (Lay "0") (setq fi_i (dtr 180.0))  ) 

 (defun c:Fbl_V_const/Form1/TextButton14#OnClicked (/) (c:rev_lst) ) 

(defun c:rev_lst ()       (setq nrev 24 lst_new_strV nil lst_new_strW nil  (repeat (- n-

pnt 1) (setq viz (nth nrev ;|lst_vi_sum|;lst_omk) lst_new_strV (cons viz 

lst_new_strV)                 Wiz (nth nrev ;|lst_Wi_sum|;lst_eps) lst_new_strW (cons 

Wiz lst_new_strW))          (setq nrev (+ 1 nrev)) (If (= nrev (- n-pnt 1)) (setq nrev 0)) 

)  (alert "End of repeat")(setq bg_pg (Getpoint "\n Точка лівого нижнього кута 

графіка")) (command "Ucs" "n" bg_pg) 

(setq n_pg 0 xi 0.0 yi 50.0 yi_om 50. yi_ep 40. sc_om 20. sc_ep 20. 

 lp_om nil lp_om (cons (list xi yi) lp_om) 

 lp_ep nil lp_ep (cons (list xi yi) lp_ep)      ) 
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  (setq lst_new_strV (reverse lst_new_strV) lst_new_strW (reverse lst_new_strW)) 

  (repeat (- n-pnt 1) (setq xi (+ xi dlt_xi) 

     yi (+ yi_om (* sc_om (nth n_pg lst_new_strV))) ppt (list xi yi) lp_om 

(cons ppt lp_om) 

     yi (+ yi_ep (* sc_ep (nth n_pg lst_new_strW))) ppt (list xi yi) lp_ep 

(cons ppt lp_ep))              (setq n_pg (+ 1 n_pg))   ) 

  (setvar "CeColor" "5") (command "Pline" (mapcar 'command lp_om)) 

                         (command "Pline" (mapcar 'command lp_ep))    );||; 

 (defun ass-dr ()    (setq lst_mm1 nil mm1 (nth 27 lst_pci) lst_mm1 (member mm1 

lst_pci) )   (setq lst_mm2 nil ns_lst 0) 

  (Repeat 27 (setq lst_mm2 (cons (nth ns_lst lst_pci) lst_mm2)) (setq ns_lst (+ 1 

ns_lst))) 

  (setq lst_mm3 (append lst_mm2 lst_mm1) lst_pci lst_mm3)  (alert "Ok new 

lst_pci") )(defun Left_scale ()|; 

  (command "-style" "TmNr" "timesbi.ttf" "" "" "" "" "") (setvar "CeColor" "Blue") 

  (setq ;bg_pg (Getpoint "\n Точка лівого нижнього кута") 

          xbg (car bg_pg) ybg (cadr bg_pg) sc_ba 2.5 

  xtbg (- xbg 8) ytbg (+ 98.0 ybg) xi xtbg yi ytbg) 

  (repeat 10 (setq txt_sc (rtos sc_ba 2 1) )             (If (< sc_ba 0) (setq xi (- xbg 10))) 

 (command "text" (list xi yi) "4.0" "" txt_sc) (setq sc_ba (- sc_ba 0.5) yi (- yi 10.0)) ) 

  (setvar "CeColor" "ByLayer")  )(defun Right_scale ()    (command "-style" "TmNr" 

"timesbi.ttf" "" "" "" "" "") (setvar "CeColor" "Blue") 

  (setq ;bg_pg (Getpoint "\n Точка правого нижнього кута") 

          xbg (+ 360.0 (car bg_pg)) ybg (cadr bg_pg) sc_ba 3.0 

  xtbg (+ xbg 2) ytbg (+ 98.0 ybg) xi xtbg yi ytbg) 

  (repeat 10 (setq txt_sc (rtos sc_ba 2 1) ) 

             (If (< sc_ba 0) (setq xi (+ xbg 3))) 

             (command "text" (list xi yi) "4.0" "" txt_sc) 

             (setq sc_ba (- sc_ba 0.5) yi (- yi 10.0)) ) 

  (setvar "CeColor" "ByLayer")  ) 

 


