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АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРОКОЛЮВАННЯ  

МАТЕРІАЛІВ ВЕРХУ ВЗУТТЯ  
 

Analytical research of piercing materials of shoe uppers  
 

This paper presents the needle penetration materials used in the manufacture of shoe 
uppers pieces, namely the implementation of experimental studies piercing process details shoe 
uppers. Analytical research of piercing was conducted on an experimental setup that allows to 
model processes that occur during stitching piece. Processing of experimental data allowed 
obtaining the regression equation determining needle penetration efforts in split leather. 

 
Під час проколювання попередньо складених шарів деталей верху взуття 

виникають сили, що можуть призвести до їх зміщення. Зсув деталей відбудеться у 
випадку, коли зусилля проколу матеріалу буде перевищувати зусилля фіксації деталей.  

Ефективність процесу проколювання пакету оцінюється одним критерієм: 
відсутністю зміщення матеріалів деталей один відносно іншого. Тому задачами 
досліджень є визначення значень зусилля проколювання матеріалу деталей в залежності 
від факторів процесу, при яких зміщення положення деталей не відбувається. Визначення 
цих параметрів залежить від сили фіксації деталей, що задається визначеними значеннями 
площі контакту прижимних пластин, швидкості руху установки, товщини матеріалу 
деталей.  

При аналітичному дослідженні процесу проколювання взуттєвих деталей 
використовувався наступний матеріал: бахтармяний спилок ГОСТ 1838-83.  

На основі аналізу апріорної інформації, як досліджуваний параметр, було обрано 
зусилля проколювання голкою деталей. Вибір цього параметру пояснюється тим, що 
наявність дефектів в готовому виробі прямо пов’язана з надмірним зусиллям проколу 
вістрям голки матеріалів легкої промисловості. За основні фактори було обрано наступні 
параметри, які мають місце при реальних процесах проколювання голкою матеріалу, тому 
геометричні параметри голки повинні бути постійними та незмінними під час проведення 
досліджень. 

Отже, для системи "голка-деталь-деталь" при проведенні аналітичних досліджень 
зусилля проколювання деталей визначалось за наступними показниками: 

- прикладеним моментом; 
- товщиною матеріалу деталей. 
Для запису умов дослідження та обробки отриманих даних рівні факторів 

кодуються. Прийняті наступні змінні фактори: х1 – прикладений момент; х2 – товщина 



матеріалу деталей. План передбачає кодування значень х1, х2, на трьох рівнях (+1; 0; -1) за 
допомогою загальновідомого виразу. 

Після реалізації робочої матриці та отримання значень прикладеного моменту, було 
проведено обробку даних, для некомпозиційного рототабельного планування за двома 
факторами, що дозволило отримати наступне рівняння регресії: 

( ) 2 2, 36,135 1,824 3, 99 2, 445 3, 266 2, 76 ,1 1 2 1 2 1 2 1 2y x x x x x x x x= + ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅   (1) 

де 1 2,x x  - змінні фактори. 

Для одержання натурального рівняння підставимо значення кодованого фактора х у 
рівняння (1) та отримаємо функцію залежності зусилля проколювання голкою деталі від 
прикладеного моменту та товщини матеріалу деталей заготовки верх взуття: 
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де М – прикладений момент; t – товщина матеріалу деталі. 

 
Аналітичний розрахунок рівняння регресії для матеріалу бахтармяний спилок 

ГОСТ 1838-83 при постійному моменті та різних товщина пакету деталей, було проведено 
в програмному середовищі MATCAD.  

Після аналітичного розрахунку було виконано експериментальні дослідження для 
перевірки адекватності прийнятих припущень, відхилення не перевищувало 5%. Отримані 
розбіжності аналітичних розрахунків і результатів досліджень обумовлені неминучої 
помилкою експерименту, а також деякою невідповідністю математичної моделі, внаслідок 
прийнятих при аналітичному дослідженні положень для спрощення. 
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